Voorwaarden deelnemende scholen pilot EU-Schoolfruit Voortgezet
Onderwijs 2013-2014
Hieronder staan de voorwaarden voor scholen die deelnemen aan de pilot van het EUSchoolfruitprogramma voor het voortgezet onderwijs (VO) 2013-2014. Beschreven paragrafen maken
onderdeel uit van de Uitgebreide voorwaarden van het Productschap Tuinbouw.
De begunstigden van de pilot EU-Schoolfruit VO zijn leerlingen van klas 1 en 2 uit het voortgezet
onderwijs die gratis groente en fruit ontvangen. Zij ontvangen groente en fruit via de school als
intermediair. Daarom gelden voor de scholen die meedoen de volgende voorwaarden:
1.

Een beperkt aantal middelbare scholen met praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo (klas 1 en 2) in
Nederland kan deelnemen aan de pilot EU-Schoolfruit 2013-2014.

2.

Scholen melden zich aan bij het Steunpunt EU-Schoolfruit. Het Steunpunt geeft de
geregistreerde scholen door aan het Productschap Tuinbouw. Het Productschap Tuinbouw geeft
de gegevens door aan de betreffende leverancier. Scholenidentificatie vindt plaats op basis van
brinnummer (= registratienummer voor scholen).

3.

Uiterlijk vrijdag 3 mei 2013 ontvangt het Steunpunt EU-Schoolfruit van de school een akkoord per
e-mail op deelname (euschoolfruit@wur.nl). Uiterlijk 10 juni ontvangt het Steunpunt EUSchoolfruit van de school het definitieve aantal leerlingen dat gaat deelnemen aan de pilot EUSchoolfruit VO 2013-2014. Op 12 juni ontvangen scholen van het Steunpunt EU-Schoolfruit een
e-mail met in de bijlage een schoolfruitovereenkomst. Scholen ondertekenen deze overeenkomst
en sturen deze vóór 22 juni op naar de leverancier. De gegevens van de leverancier vindt u op
de schoolfruitovereenkomst.

4.

Groente en fruit zijn bestemd voor gezamenlijke consumptie en voor alle leerlingen van klas 1 en
2 van een deelnemende school. Docenten zijn uitgesloten van deelname.

5.

De school ontvangt maximaal 20 weken lang drie porties gratis groente en/of fruit per leerling per
week. In totaal ontvangt iedere leerling 50-60 porties. Groente en fruit worden minimaal eenmaal
per week afgeleverd. De school zorgt voor een koele en donkere opslagplaats waardoor de
kwaliteit behouden blijft. Voorts zorgt de school ervoor dat de porties worden uitgereikt aan de
leerlingen en worden geconsumeerd op school.

6.

Bij aanmelding geeft de school het aantal leerlingen door, zoals verwacht bij de start van het
programma in september. De school kan het aantal leerlingen vanwege in- of uitstroom ophogen
of verlagen tot maximaal 10% afwijkend van het leerlingenaantal dat staat vermeld op de
schoolfruitovereenkomst (aantal bekend op 10 juni). Wijzigen van aantal leerlingen kan tot uiterlijk
1 december 2013.

7.

Scholen stellen intern iemand aan als coördinator die zich inspant om de verspreiding van gratis
groente en fruit succesvol te laten verlopen.

8.

De gratis groente- en fruitverstrekking loopt van week 37 (2013) tot en met week 7 (2014), met
uitzondering van de vakantie die scholen doorgeven aan het Steunpunt EU-Schoolfruit.

9.

Scholen vullen bij iedere levering de ontvangstverklaring in waarin wordt aangegeven dat en op
welke dagen groente en/of fruit verstrekt is met overzicht van soort (aard) en hoeveelheid. De
leverancier zorgt voor het formulier en dat deze wordt ondertekend door de school.

10. Ter ondersteuning aan het eten van fruit en groente kan gebruik worden gemaakt van educatief
materiaal. Het Steunpunt EU-Schoolfruit geeft aan in welke bestaande lespakketten lessen zijn
opgenomen over fruit en groente. De lespakketten worden niet door EU-Schoolfruit ter
beschikking gesteld.
11. Deelnemende scholen ontvangen bij de start een poster van EU-Schoolfruit.
12. Scholen zijn bereid mee te werken aan controles. Controles vinden plaats door (of in opdracht
van) het Productschap Tuinbouw tijdens de gratis levering.
13. Scholen zijn bereid deel te nemen aan monitoring en eventuele evaluaties onder docenten en
leerlingen.
14. Meer informatie over het EU-Schoolfruitprogramma is te lezen op www.euschoolfruit.nl/VO.

