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SPONSORDOSSIER 
 
De school en de ouderraad 

 
SAS Baal of voluit de Sint-Annaschool is de enige basisschool in Baal.  Ze behoort tot het vrij gesubsidieerd 
onderwijs en biedt zowel kleuter- als lager onderwijs aan. 
  

Momenteel telt de school een 152-tal kleuters en 269 kinderen in de lagere school. De school telt 2 
vestigingsplaatsen. In de hoofdschool (Baalsebaan 330, 3128 Baal) zijn er 4 kleuterklassen en 11 lagere school 
klassen (van 1ste tot 6de leerjaar). In de wijkschool (Nobelstraat 134, 3128 Baal) zijn er 3 kleuterklassen en 1 
eerste leerjaar. 
 

We bereiken in de loop van een schooljaar vaak meer dan 1500 verschillende volwassenen (ouders, grootouders, 
familieleden, buurtbewoners, personeelsleden, …).  De school heeft een heleboel oud-leerlingen die de school 
nog steeds een warm hart toe dragen en deelnemen aan onze activiteiten. 
 

De ouderraad zorgt voor een vlotte samenwerking met de school en zet in op goede communicatie tussen de 
ouders en de school. We zijn een aanspreekpunt voor de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders weten bij 
wie ze terecht kunnen met vragen, suggesties,… 
 

Wij informeren de ouders op volgende manieren: 
• klasbezoek tijdens infomoment begin schooljaar 
• facebookpagina met meerdere berichten per week 
• enkele pagina's op de website van de school 
• maandelijkse nieuwsbrief 
• infomoment voor alle ouders tijdens de vertelavond 
• ouderraadvergaderingen waar elke ouder welkom is 
• verschillende meet & greet momenten tijdens het schooljaar 

 

De school wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Materialen, uitstappen en infrastructuur kosten natuurlijk veel 
geld. De subsidies van de overheid voldoen echter niet om alle kosten te dekken. Gelukkig heeft de school een 
zeer actieve ouderraad die jaarlijks een aantal activiteiten organiseert waarvan de opbrengst integraal terugvloeit 
naar de school.  
 

De ouderraad ondersteunt de schoolwerking op volgende manieren: 
 →  Jaarlijkse projecten: 

• Bijdrage voor het busvervoer om uitstappen (cultureel, sportief, informatief) te stimuleren en de bijdrage 
voor de ouders zo laag mogelijk te houden. 

• Bijdrage voor Oog voor Lekkers (fruitproject) om het eten van een gezond tussendoortje te stimuleren en 
de bijdrage voor de ouders zo laag mogelijk te houden. 

• Bijdrage voor de aankoop van educatief spelmateriaal voor de drie speelplaatsen 
• Ondersteuning van initiatieven rond verkeersveiligheid om acties te ontwikkelen die de veiligheid rondom 

de schoolomgeving verhogen, om bewustwording van onveilige situaties bij kinderen en ouders te 
vergroten. 

• Voor elke leerling van het eerste jaar een gratis turn-T-shirt. 
• Bijdrage voor de vernieuwing van klasmeubilair. 

 

→  Projecten uit het recente verleden: 
• Ontwerp nieuw logo en huisstijl. 
• Schenking van één turn-T-shirt met logo voor elk lagere school kind. 
• Aankoop ICT-materiaal en bijdrage bij de aankoop van smartboards voor de lagere school. 
• Hernieuwing sanitaire blok. 

 

→ Project voor de toekomst 
Het project waar duidelijk het meeste nood aan is en dit bleek ook uit een bevraging bij de 
schoolmedewerkers en de ouders is 'de speelplaatsvernieuwing'. De speelplaatsen upgraden tot een creatieve 
en meer groene speelomgeving met acties op korte en op langere termijn, daar leggen we sinds vorig 
schooljaar onze focus op.  

 

De speeltijd op school is niet alleen een ‘rustpunt’ in de drukke schooldag, maar biedt de kinderen ook heel 
wat ontwikkelingskansen, zowel op motorisch als sociaal vlak. Om die ontwikkelingskansen optimaal te 
benutten, is het belangrijk dat de inrichting van de speelplaats uitdagend, leuk en leerrijk is. Het juiste 
speelgoed kan kinderen stimuleren om samen creatief te bewegen en kan tegelijk ook een constructieve 
stimulans zijn en onrechtstreeks het pesten op een speelplaats verminderen.   
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De activiteiten georganiseerd door de ouderraad 

 
Veel ambities, daarom organiseren we ook elk jaar een reeks activiteiten waar we laten zien dat er bruisend leven 
in de school zit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De sponsormogelijkheden 
 

De ouderraad organiseert heel wat activiteiten waar publiciteit zichtbaar is en we hebben ook een groot bereik 
van ouders, grootouders, andere familieleden, buren en sympathisanten. 
 

Er is geen persoonlijk gewin bij ons project. De hele opbrengst wordt besteed aan onze projecten op korte of 
langere termijn. Wij zijn ten allen tijde aanspreekbaar en geven graag verdere toelichting. 
 

• Financiële sponsoring 
40 euro (vermelding op placemat en sponsorwand herfstfeest + op Facebookevenement) 

40 euro (vermelding op placemat en sponsorwand ontbijt-brunch + op Facebookevenement) 

70 euro (vermelding op placemats en sponsorwanden herfstfeest en ontbijt-brunch + op beide 
Facebookevenementen) 

100 euro (vermelding op placemats en sponsorwanden herfstfeest en ontbijt-brunch + op beide 
Facebookevenementen + 2x tijdens het schooljaar vermelding gedurende 7 dagen op de Facebookpagina van 
de ouderraad als “sponsor van de week”) 

 

• Prijzen voor tombola, kienen of quiz 
Bv. wijn, waardebonnen, paraplu’s, kinderfiets, DVD’s of andere gadgets al dan niet met uw logo 

 

• Producten voor herfstfeest, fuif, kienen, ontbijt en brunch of quiz 
Bv. curryworsten, frisco’s, taart, koffiekoeken… 

 
 

Door het afsluiten van een sponsorovereenkomst wordt de sponsoring officieel en ontvangt u een bewijs met 
vermelding van de waarde van uw sponsoring. 

Vrij. 5 oktober – Dag van de leerkracht 
De ouderraad zet al het schoolpersoneel in 
de bloemetjes als dank voor hun inzet en 
zorg.  We organiseerden als eens rug-
massages, een ontbijt, een desserten-
buffet…) 

Zat. 20 en zon. 21 oktober – Herfstfeest (met tombola) 
Dit schooljaar zijn we toe aan de 45ste editie. Een echte 
klassieker dus.  Tijdens dit eetfestijn komen er een 1000-
tal mensen langs voor mosselen, videe en stoofvlees. 

Vrij. 7 december – Afterwork  
Vorig jaar de eerste editie. We zetten dit 
verder en willen graag een 300-tal ouders 
met dansbenen op de dansvloer zien. 

Vrijdag 1 februari – Kienavond 
Onder het motto “spelen om te spelen”, 
wordt er flink gekiend door de 200 
deelnemers. De opbrengst wordt door de 
ouderraad geschonken aan de school. Elke 
speelplaats kan dan weer een beetje 
“gepimpt” worden met extra spelmateriaal. 

Maart – Netwerking met de ouders 
Een uitgebreide meet & greet, het ideale moment 
om de leden van de ouderraad wat beter te leren 
kennen en zicht te krijgen op wat de ouderraad 
allemaal onderneemt. 

Zon. 17 maart – Ontbijt- en brunchfestijn 
Geen file bij de bakker, niet meer nadenken hoeveel 
broodjes van welke soort je moet meebrengen, gewoon 
langs het buffet wandelen en kiezen waar je zin in hebt. 
500 deelnemers dachten er ook zo over! 
 

Zat. 25 mei - Quiz 
130 deelnemers tijdens de derde editie. De 
ouderraad organiseert dit samen met enkele 
ouders die door de quiz-microbe gebeten zijn.  
Er is ook een klasprijs voorzien. 
 Meet & greet-momenten 

Doorheen het schooljaar organiseren wij nog een aantal meet 
& greets voor de ouders: op de eerste schooldag, de vrijdag 
voor de kerstvakantie en de laatste schooldag. 
 


