Sponsoring
Onze school onderschrijft en hanteert het Convenant "Scholen voor primair en voortgezet onderwijs
en sponsoring". We hanteren de actuele versie van 2020-2022.
De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn:

•

•

•

•

•

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en
doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke
en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Dit houdt ook in dat scholen in de
samenwerking met de sponsor een gezonde leefstijl bevorderen en dat de
samenwerking bijdraagt aan de toekomst van de kinderen. Sponsoring moet in
overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag sponsoring niet
appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor
mag geen voordeel trekken uit onwetendheid van leerlingen, ter bescherming van
de belangen van leerlingen.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en
de onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar
brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het
onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur gestelde kwalitatieve
eisen. Zo mag in (digitale) lesmaterialen en (digitale) leermiddelen geen (impliciete)
reclame voorkomen en mag daarin geen spraken zijn van onvolledige of subjectieve
informatie.
De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig
moment sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk
opgedragen activiteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen.
De (G)MR heeft instemmingsrecht op beslissingen van het bevoegd gezag over
sponsoring.

Tevens zijn de volgende principes van kracht:

•
•
•

Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl
van leerlingen.
Bedrijven mogen alleen met scholen samenwerken vanuit een
maatschappelijke betrokkenheid.
De samenwerking tussen scholen en bedrijven mag geen nadelige invloed
hebben op de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van leerlingen.

De kernactiviteiten van de school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

