Schoolfruitabonnement: tips en adviezen voor scholen
Keuze voor een leverancier
U kunt zelf een schoolfruitleverancier zoeken op de website onder het kopje Leveranciers kijken.
Aan de hand van stap 3 van het stappenplan op onze website kunt u beoordelen wat voor u
belangrijk is bij de levering en op basis daarvan uw schoolfruitleverancier kiezen.
U kunt ook voor een biologisch aanbod kiezen.
Assortiment
Maak afspraken over het basisassortiment, bijvoorbeeld: appel, peer, mandarijn, kiwi, banaan,
wortel, (cherry)tomaat, minikomkommer.
Zorg voor voldoende variatie. Er mag relatief best veel appel in het assortiment zitten, maar niet
elke week. Doel is juist dat kinderen leren verschillende smaken te proeven. Dat is goed voor de
smaakontwikkeling en in elke soort zitten weer andere gezonde stoffen.
Relatief kan vaker fruit dan groente worden geleverd, maar let op dat er met regelmaat wat
knabbelgroente tussen zit.
Afhankelijk van het seizoen kunnen andere fruit- en groentesoorten worden geleverd, zoals
nectarine, pruimen, zoete paprika, etc.
Bij kiwi’s is het handig eenmalig lepeltjes geleverd te krijgen. Deze kun je bewaren voor de
volgende keren.
Portiegrootte
Spreek af dat de leverancier kiest voor fruit en groente van kwaliteitsklasse 1, dat hij of zij levert
volgens de HACCP-normen en hapklaar (gewassen).
Fruit en groente worden eetrijp aangeleverd.
Vraag uw leverancier wekelijks welke soort fruit en groente eerst kan worden gegeten en welke
later in de week.
De grootte van de portie is natuurlijk ook afhankelijk van het product, maar 80 gram is een
minimum. Te groot fruit eten de kinderen niet op en als het te klein is dan is dat reden voor
commentaar van leerkrachten en ouders. Zo is één gewone pruim niet voldoende als één portie.
Kosten
De kosten van een schoolfruitabonnement variëren. Bij hogere volumes kan de prijs lager zijn
dan wanneer ouders fruit en groente in de winkel kopen.
Betalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden:
o Centraal door school (facturering naar een school)
o Incasso’s door ouders (m.b.v. machtigingen door ouders afgegeven)
o Financiering door derden (gemeente, GGD) met ook facturering
Aflevering
Als de school twee schoolfruitdagen heeft, kan de leverancier een keer per week komen. In de
praktijk is dit vaak op maandag. Spreek af dat fruit en groente worden geleverd tijdens
schooltijden.
Stel uw school heeft 110 leerlingen: uw school ontvangt bij twee fruit- en groentedagen dan in
één keer bijvoorbeeld 110 appels en 110 minikomkommers.
Bewaren
Als uw school meerdere porties groente en fruit in één keer op school ontvangt, denk dan aan
een koele en donkere opslagruimte. Zo blijft de kwaliteit van de geleverde groente en fruit langer
goed.

