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Hoe organiseer ik een sponoractie?

Super dat jij een actie met jouw school wil starten!

Wij zien een wereld voor ons waarin mensen zichzelf positief inzetten voor een mooiere wereld.
Waarin omzien naar elkaar en voor elkaar opkomen een vanzelfsprekendheid is, maar ook een wereld
waar harmonie en plezier hand in hand gaan. Een wereld waarin jij dat verschil kan maken!
Of je nu een leerling bent, met een idee voor een inzamelingsactie voor een te gekke glijbaan of dat je een
onderwijzer bent, die een sponsorloop wil organiseren voor een goed doel; 
Met jullie actie op Sponsor.school kun je samen het verschil maken! #SupportingTogether!

Aan de hand van deze handleiding kun je de sponsoractie gemakkelijk voorbereiden én online publiceren.

Succes!

Samen maken we het verschil
Supporting together

Waarom is een sponsoractie zo belangrijk voor kinderen?

Voor kinderen is het belangrijk om zich ervan bewust te worden dat een leven zoals zij dat kennen niet gewoon is.
We gaan naar school, zitten op een sport of gaan een dagje weg. Niet voor elk kind op de wereld is dit normaal.
Er zijn veel kinderen die in armoede leven, moeten vluchten uit hun land, ziek zijn of worden getroffen door een 
(natuur)ramp. Door (elk jaar) een sponsoractie te houden, worden kinderen zich bewust van hun omgeving en leren
ze opkomen voor hen die het nodig hebben. 
Het begint allemaal door met leerlingen op zoek te gaan naar wat jullie samen raakt. Kies samen een goed doel
waarvoor je in actie wilt komen. Bedenk ook samen een manier hoe je dit geld gaat ophalen, dan raakt iedereen 
betrokken en ontstaat er meer enthousiasme. Samen maken we het verschil! #Supporting Together



Sponsor.School is een initiatief van

De voordelen Sponsor.school

Een sponsorloop is een leuke en sportieve manier om geld op te halen voor het goede doel. 
Naast een sponsorloop zijn er ook veel andere leuke manieren om geld in te zamelen voor het
goede doel. Welke vorm past bij jullie school en bij jullie leerlingen? 
Wil je iets sportiefs, creatiefs of beide? Misschien is het leuk om samen met de
leerlingen een actie(s) te verzinnen om geld in te zamelen.  

Heb je nog geen idee? Kijk dan op verderop in deze handleiding voor verschillende ideeën om geld op te halen.

In elk kinder schuild een superheld! 

De Sponsor.school-projectpagina is makkelijk te delen via social media zoals Instagram,
Facebook, Twitter en Whatsapp.

Sponsorloop, sponsoractie of een combinatie?

Je bent een Sponsor.school Superheld wanneer je meehelpt om de wereld een stukje mooier te maken.
Bij een sponsoractie is iedereen een Superheld. 
In de klas kun je eventueel gebruik maken van het Sponsor.school Superhelden-pakket. In dit pakket zit:
- Sponsoractie posters om in de school te hangen
- Een brief voor de ouders en verzorgers
- Hoe maak je een project op Sponsor.school, informatie voor de sponsoractie leider
- Oorkonde voor de leerlingen na de sponsoractie
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Online doneren via mobiel of bank. Kinderen hoeven niet met contant geld over straat.

Met Sponsor.school regel jij je sponsorloop online, voor meer bereik en zichtbaarheid.

Via Sponsor.school zie je op één plek het succes van jouw actie, realtime. In één keer een
   totaaloverzicht en dus is stapels formulieren handmatig verwerken verleden tijd.

Via Sponsor.school haal je eenvoudig online donaties op via iDeal, Creditcard en Incasso en hoeft
de school geen contact geld te beheren of af te storten bij de bank.

Elke Sponsor.school actie heeft een eigen unieke link mét eigen donatiepagina.
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4. Start jouw actie via Sponsor.school en laat leerlingen zich persoonlijk aanmelden
Gebruik voor jouw sponsoractie Sponsor.School. Hier kun je een projectpagina aanmaken voor de 
sponsoractie. Vul een titel, doel en streefbedrag in en publiceer de pagina online. 

Nadat je een project hebt aangemaakt kunnen de leerlingen deelnemer worden binnen een project.
Verwijs alle leerlingen en hun ouders naar jullie actiepagina op https://sponsor.school/[naam-actie-pagina] 
Zo kunnen ze  gemakkelijk geld inzamelen. Zorg dat er flyers zijn ontworpen met de persoonlijke link 
van de projectpagina’s en laat leerlingen de flyers uitdelen onder vrienden, familie, buren en kennissen. 

5. Houd de sponsoren op de hoogte van het goede doel en de resultaten
Wat extra leuk is bij het inzetten van Sponsor.School bij je sponsoractie: 
Je kunt via de Sponsor.school actiepagina ook een update/blog sturen naar iedereen die heeft gedoneerd
en op de hoogte wil blijven. Zo kan je de sponsoren informeren over de sponsoractie én het goede doel.
Zowel vooraf, op de dag van de sponsoractie, als achteraf.

5

Stappenplan sponsorloop/actie

1. Betrek de hele school bij de keuze voor het goede doel
Een goede actie betekent betrokken leerlingen uit alle klassen van de school.
Betrek de docenten en leerlingen bij de keuze van het goede doel dat je samen wilt ondersteunen.

2. Brainstorm over leuke ideeën om geld op te halen
Brainstorm met de leerlingen uit jouw klas over leuke ideeën om geld op te halen voor 
het goede doel. Organiseer je alleen een sponsorloop of organiseer je daarbij een leuke 
dag met kraampjes en/of spelletjes? En verkoop je op die dag bijvoorbeeld taart, cake en 
drinken om extra geld binnen te halen?

3. Organiseer jouw sponsorloop
Het goede doel is gekozen, de ideeën zijn binnen en de grote lijn staat.
Nu is het tijd voor de organisatie van de sponsoractie. Breng iedereen op de hoogte met een
‘safe the date’, het goede doel dat jullie gekozen hebben en maak de leerlingen enthousiast

Heel veel succes en veel plezier!
Vergeet niet om aan het eind van de dag het behaalde geld bedrag te noemen
en het succes samen te vieren.
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Tips checklist:

Maak samen met de hele school een keuze voor het goede doel.

Brainstorm met de school / met de klas over hoe jullie geld gaan op halen.

Bepaal het streefbedrag voor de school en bepaal daaruit het bedrag per klas. 
(Misschien is het leuk om een wedstrijdje te houden tussen klassen.)

Maak een project aan op Sponsor.school. (Gebruik hiervoor eventueel het document ‘Hoe maak
ik een project op Sponsor.school aan’.)

Informeer de ouders/verzorgers. Doe dit door de posters van Sponsor.school in jullie school te
hangen en schrijf een brief aan alle ouders/verzorgers. (Je kun hier eventueel gebruik maken
van het document ‘Brief aan de ouders en verzorgers’.) 

Zorg dat alle leerlingen een deelnemersaccount aanmaken op Sponsor.school bij jullie
project. (Natuurlijk kunnen er ook docenten en ouders/verzorgers een persoonlijk profiel
aanmaken.)

Iedereen die deelneemt aan de sponsoractie mag nu donatie inzamelen. Print de ‘Donatie flyer’
uit voor elke leerling. Bij stap 1 op de flyer kunnen de kinderen hun eigen linkje aanvullen. 
(Natuurlijk kunnen deze ook gedeeld worden op de WhatsApp.)

Bepaal - bij een sponsorloop - de afstand die gelopen moet worden. Ligt de route niet op het
schoolterrein?  Vergeet dan niet een vergunning te regelen bij de gemeente.

Zorg voor voldoende vrijwilligers om de sponsoractie te begeleiden.

Houd de sponsoren op de hoogte van het doel en de resultaten. Op Sponor.school kun je op
de projectpagina updates sturen naar iedereen die gedoneerd heeft en op de hoogte wilt 
blijven.

Print en deel na de sponoractie oorkondes uit aan alle leerlingen. (Gebruik het 
‘Oorkonde persoonlijk’ document.)
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Ideeën voor sponsoracties

Of je nou taarten gaat bakken, een vlooienmarkt organiseert of een sponsorloop houdt, 
via Sponsor.school kun je makkelijk en veilig donatie voor jouw goede doel ophalen.

- Vlooienmarkt: Nodig alle ouders, verzorgers en
  iedereen in de omgeving uit voor een vlooienmarkt.

- Lampionnenfeest: Koop lampionnen in en laat
  mensen deze kopen en beschrijven/betekenen. 
  En natuurlijk allemaal tegelijk aansteken en de 
  lucht in!

- Voorstellingen/talentenshow: Laat groepen of 
   hele families optreden.

- Spelletjesmarkt: Organiseer een ouderwetse
  spelletjes markt. Bijvoorbeeld: blik werpen, sjoelen,
  boter kaas en eieren, zaklopen, touwtrekken etc.

- Filmavond (binnen/buitentheater): Iedereen
  houdt van een goede film! Maak van je school
  een bioscoop, misschien zelfs met verschillende 
  filmzalen of bij lekker weer gewoon buiten!

- Verkoop zelf gemaakte tekeningen/ werkjes/
  sieraden: Zet wat creatieve ouders/docenten bij
  elkaar en ga samen met kinderen leuke dingen
  maken en verkoop deze.

- Quiz/bingo: Maak een quiz of start een bingo-avond 
en de winnaars kunnen prijsjes winnen.

Voor op de markt

Gezellige avond

- Sponsorloop: Ga hardlopen met de hele school voor
  het goede doel!

- Ijsberenduik: Samen met alle leerlingen en 
  ouders/verzorgers een duik in ijskoud water.

- Stormbaan/obstacle run: Zorg voor een pad met
  veel obstakels, bijvoorbeeld op het
  schoolplein of dwars door de school.

- Schaatsen: Als het koud is en je kunt buiten
  schaatsen is dit natuurlijk een leuke manier om
  geld in te zamelen.

Lekker sportief!

- Verkoop van zelf gebakken producten: Er zijn vast
  genoeg kinderen en ouders die het leuk vinden om
  wat lekkers te bakken en te verkopen op school.

- Kookevent op school/schoolrestaurant: Ga samen
  met ouders lekker koken. Of start samen met wat
  ouders en alle kinderen een restaurant op school.

-  Organiseer een hightea: Nodig de 
  ouders/verzorgers uit om na school kopjes 
  thee te komen drinken en natuurlijk lekkere
  hapjes te eten.

- Limonadekraam/ijskraam: Maak samen met de
  leerlingen zelf limonade en ijsjes en verkoop deze.

Hmm lekker!

Ben je er nog niet uit of wil je meer weten over Sponsor.school?
We zijn te bereiken op 053 - 74 00 230 of via de mail op info@sponsor.school


