Voorwaarden Schoolfruitprogramma
van de Fruitvriendjes
Hieronder staan de voorwaarden voor scholen die deelnemen aan het schoolfruit- en
groenteprogramma 2019-2020 van de Fruitvriendjes. Het programma van de Fruitvriendjes komt ten
goede aan kinderen op de basisschool. Zij ontvangen groenten en fruit via de school. De volgende
voorwaarden zijn opgesteld voor de school:
1. Inschrijven voor het schoolfruitprogramma van de Fruitvriendjes kan tot en met vrijdag 27 maart
2020.
2. Scholen stellen intern een schoolfruitcoördinator aan die ervoor zorgt dat de school zich inspant om
de verspreiding van groenten en fruit succesvol te laten verlopen.
3. Bij aanmelding geeft de schoolfruitcoördinator het aantal leerlingen door, zoals verwacht bij de
start van het programma. De schoolfruitcoördinator kan het aantal leerlingen gedurende het
schooljaar wijzigen op basis van de werkelijke mutaties van de school. Leraren ontvangen voor de
koffiekamer wekelijks een fruitbox.
4. De schoolfruitcoördinator en de directeur van de school gaan akkoord met het ontvangen van de
nieuwsbrief.
5. De schoolfruitcoördinator ontvangt uiterlijk op 10 april 2020 een e-mail met informatie of de school
toegelaten is tot het schoolfruitprogramma van de Fruitvriendjes.
6. Scholen krijgen vanuit de organisatie een vaste, regionale schoolfruitadviseur die de school
begeleidt om de uitvoering van het programma zo succesvol mogelijk te laten verlopen.
7. Scholen maken op de website van de school bekend dat zij meedoen aan het schoolfruitprogramma
van de Fruitvriendjes. Het logo is beschikbaar via de website van de Fruitvriendjes.
8. De schoolfruitcoördinator bevestigt wekelijks tijdens het schoolfruitprogramma het ontvangen van
de groente en het fruit via de chauffeur.
9. De looptijd van het programma betreft 9,10 of 11 weken, afhankelijk van de regio van waar de
school gevestigd is en daarmee de start van de zomervakantie. Vanaf week 17 (week van 20 april
2020) wordt er geleverd met uitzondering van de meivakantie (week 18). In overleg met de school en
afhankelijk van de regio en de start van de zomervakantie wordt dit definitief vastgesteld.
10. Scholen ontvangen 9,10 of 11 weken lang drie porties groente en/of fruit per kind per week. In
totaal ontvangt ieder kind 27, 30 of 33 porties (op basis van 0,35 cent per portie bedraagt dit € 9,45,
€ 10,50, € 11,50 incl. BTW). Groente en fruit worden minimaal eenmaal per week afgeleverd op
dinsdag.

11. Scholen zorgen ervoor dat de geleverde porties zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit
behouden blijft. Scholen reiken de porties uit aan de kinderen en zorgen ervoor dat de porties worden
geconsumeerd op school.
12. Scholen zijn bereid deel te nemen aan monitoring en eventuele evaluaties onder docenten, ouders
en leerlingen.
13. Scholen verplichten zich om minimaal 1 activiteit te organiseren waar alle groepen aan meedoen.
Het doel van deze activiteiten is om gelden te verkrijgen ter financiering van het fruit en groente dat
door Schoolfruit.nl ter beschikking wordt gesteld. De school zal de activiteiten afstemmen met de
regionale schoolfruitadviseur. Een eventueel overschot uit de activiteiten wordt door de school
gereserveerd voor het later verstrekken van fruit en groente aan de kinderen van deze school.
14. De school stimuleert het eten van groente en fruit op school gedurende het gehele schooljaar. De
school zet zich in om het eten van groenten en fruit op school onder de aandacht te brengen bij
leerlingen en ouders. Hierdoor wordt de kans op een structurele inbedding vergroot.
15. Er worden in de periode april – juni 2020 door Schoolfruit.nl diverse informatiebijeenkomsten
georganiseerd. De schooldirecteur is verplicht tot deelname aan één dergelijke bijeenkomst die
bestaat uit een ochtend- en middagprogramma.
16. Medewerkers van Schoolfruit.nl hebben toegang tot de gegevens van de school en de gegevens
van de schoolfruitcoördinator bij deelname aan het programma.
17. De deelnemende school kan in aanmerking komen voor lokale en nationale sponsoracties en
(financiële) voordelen die aangewend worden voor (deel)financiering van het ter beschikking gestelde
groente en fruit. De schoolfruitadviseur informeert de school over de mogelijkheden die er zijn. Acties
voldoen aan de gestelde richtlijnen die uiteen zijn gezet in het Convenant “Scholen voor primair en
voortgezet onderwijs en sponsoring” 2019.
18. Scholen die na toelating tot deelname aan het schoolfruitprogramma van de Fruitvriendjes 20192020 gedurende het schooljaar toch afzien van deelname, kunnen het daaropvolgende schooljaar
worden uitgesloten van deelname.

