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KERSTACTiE 2014 

Tekeningen worden kerstkaarten.
De tofste kaartenacties
met de hoogste opbrengst!
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K I J K  o P  s c h o o l K a a r T E n . B E  E n  d o E  m E E !   deze krant is een uitgave van schoolkaarten.  al ruim 15 jaar de nummer 1 in creatieve acties voor het onderwijs.

Schoolkaarten is een project waarbij 
iedere leerling van uw school een 
tekening maakt. Hiervan maken wij 
setjes wenskaarten. De kinderen 
verkopen de setjes binnen de fami-
lie- en kennissenkring. En de op-
brengst? Die gaat naar het goede 
doel van uw school. 
Het mooie is: u heeft altijd winst!  
U loopt geen risico want alles wat de 
kinderen niet verkopen komen wij ge-
woon weer bij u ophalen. Gratis!

Succes verzekerd
Het succes van een geldinzame-
lingsactie staat of valt met het en-
thousiasme en de betrokkenheid 
van het team, de ouders en de kin-
deren. Met de Schoolkaarten-actie 
is dit succes verzekerd. Want kaar-
ten versturen die getekend zijn 
door je eigen kind is natuurlijk het 

allerleukst! Bovendien is de actie 
prima in te passen in het lespro-
gramma. De tekenles als bakermat 
van de mooiste kerstkaarten!
En de trotse familie en kennissen 

zijn de ideale afnemers van het 
werk van de jonge kunstenaars. 
Kortom; u heeft alles in huis om óók 
een succesvolle Schoolkaarten-actie 
te organiseren.

Kaartverkoop: veilig online
"Moeten we nu alweer langs de 
deuren?", kinderen zijn goede kun-
stenaars maar niet altijd even goed 

Met 200 leerlingen
heeft u zo € 2.000,-
verdiend voor uw
eigen goede doel.

te motiveren voor de verkoop. Daar-
om biedt schoolkaarten een eigen-
tijds verkoopmiddeltje waarmee de 
kinderen makkelijk en veilig hun 
setjes kaarten kunnen verkopen: 
een eigen website. hiermee kun-
nen ze eenvoudig  iedereen uitno-
digen om setjes kaarten te kopen 
van hun eigen tekening. Gewoon 
vanuit huis. natuurlijk kunnen ze 
hun kaarten ook gewoon op tradi-
tionele wijze verkopen.

Waarvoor u het doet?
Dat bepaalt u zelf. De winst kunt  
u gebruiken voor aanpassingen aan 
het schoolplein, speeltoestellen of 
een schoolreisje... Maakt het geld u 
niet gelukkig? Doe het dan ook 
voor de andere winst:  
enthousiasme, trots en bewonde-
ring voor uw kunstenaars!

Zoekt u een originele manier om geld in te zamelen voor het goede doel? Wilt u een leuk, maar vooral ook 
makkelijk project? Een project waarbij  zowel de kinderen, leerkrachten, oudervereniging, als de ouders enthousiast 
zijn? En dat óók nog eens binnen het lesprogramma past? dan is schoolkaarten iets voor u!

Geld voor school inzamelen vanuit je (luie)...

....en de laagste prijs
(dus de hoogste opbrengst)

stoel !
In de tekenles maken alle kinderen een prachtige tekening. Wij maken hiervan setjes wenskaarten. De kinderen kunnen die nu óók online verkopen. Dat is natuurlijk veilig en makkelijk, vanuit je luie...

Schoolkaarten: dé kerstkaarten-actie 
zonder risico - met creativiteit, gemak...

Wij bieden u de beste prijzen. Voor 
een setje met 8 kaarten van je eigen 
tekening betaalt u slechts € 3,50.
Bij een verkoopprijs van € 6,- ver-
dient u dus € 2,50 voor uw goede 
doel.
op basis van 15 jaar ervaring we-
ten we dat een 
school met 200 
leerlingen al snel 
€ 2.000,- heeft 
verdiend. Voor 
het zelf gekozen 
goede doel.
Zomaar, uit de eigen tekenles.

Retourgarantie
U krijgt per kind 6 setjes met 8 kaar-
ten. U rekent alleen die setjes af 
die verkocht zijn. Daar heeft u uw 
winst op gemaakt. De overige set-
jes komen wij gratis bij u ophalen 

en hoeft u niet te betalen. Dus niet 
verkocht, geen enkel probleem! 

Laagste prijs garantie
Als bedenker en toonaangevend 
producent van creatieve kaarten-
acties bieden we de beste kwaliteit 

voor de beste 
prijs.
Een set bestaat uit 
8 kaarten en niet 
uit 6. Onze kaar-
ten zijn van hoog-
waardige kwali-

teit en voorzien van een briljante 
UV-laklaag.

Krijgt u desondanks toch een beter 
aanbod voor een vergelijkbaar pro-
duct? Dan blijft onze prijsgarantie 
gelden en bieden we u toch altijd 
een lagere prijs. 

de laagste inkoopprijs of de hoogste opbrengst. niet onbelangrijk bij uw 
keuze voor een geldinzamelingsactie. Bij Schoolkaarten heeft u één  
garantie: u heeft ze allebei! 

Kunstenaars, 
verkopers en kopers 

heeft u in huis.
En u zou het 

geld laten liggen?



Stap 1  Vraag het informatiepakket  aan
Wilt u een actie organiseren die aansluit bij de creativiteit van 
kinderen, past binnen de lesstof en een mooi bedrag oplevert ?
Schrijf u dan in voor de Schoolkaarten-actie 2012. Dit kan middels 
het bijgaande inschrijfformulier, via de website of telefonisch. 

Binnen enkele dagen ontvangt u van Schoolkaarten een inspirerend 
informatiepakket waarin de actie beschreven staat aan de hand van 
overzichtelijke stappen en tips.
Daarnaast ontvangt u gratis tekenpapier waarop de kinderen hun 
tekening kunnen maken.
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2   
Alle kinderen maken een   

 prachtige tekening
Heeft u het pakket van Schoolkaarten ontvangen, dan kunnen de kin-
deren aan de slag. U deelt het bijgesloten tekenpapier uit waarna ieder 
kind zijn kunstwerk aan het papier toevertrouwt. De onbevangen teken-
stijl van een kind levert per definitie een schitterende wenskaart op. Voor 
iedere leerkracht zijn bovendien nog korte instructies, in de vorm van 
toffe tips en aanbevelingen, bijgesloten.

Als de tekeningen klaar zijn, stuurt u ze naar Schoolkaarten. 

3   
deel de zakjes kaarten uit.   

 Nu kan de verkoop beginnen!
Binnen 2 weken na ontvangst van uw tekeningen heeft u de gedrukte 
kaarten in huis. De kaarten zijn verpakt per kind in een hersluitbaar 
zakje. U hoeft de zakjes enkel uit te delen.

In ieder zakje zit een verkoopkaartje 
waarop uw actie is uitgelegd. 
Uw goede doel, de prijs per 
setje, etc. 

U kunt zelf via internet 
aangeven wat er op de 
achterzijde van de 
wenskaarten en op het 
verkoopkaartje vermeld 
moet worden. 

4  
Neem het 

 geld in ontvangst 
 en tel uw winst!
Nadat de kinderen de kaarten hebben verkocht binnen de familie- 
en kennissenkring, stoppen ze het geld in het zakje en nemen dit mee 
terug naar school. Het zakje leveren ze in bij de leerkracht. 

U verzamelt de zakjes en haalt het geld en de eventueel onverkochte 
setjes kaarten eruit. De overgebleven kaarten komen wij gratis bij u 
afhalen en hoeft u niet te betalen. Hierdoor loopt uw school geen 
enkel financieel risico. Op ieder verkocht setje heeft u tenslotte winst,  
€ 2,50 per setje! 

Nadat de actie is afgerond, gemiddeld 3 weken na ontvangst van de 
kaarten, betaalt u onze factuur. Van de winst financiert u de aanschaf 
van... vult u zelf maar in! Of (een gedeelte van) het geld gaat naar een 
hulpprogramma in de derde wereld.

1  Vraag het informatiepakket aan
Wilt u een actie organiseren die aansluit bij de creativiteit van  
kinderen, past binnen de lesstof en een mooi bedrag oplevert? Schrijf 
u dan in voor de Schoolkaarten-actie 2014. Dit kan middels het bij-
gaande inschrijfformulier, via de website of telefonisch. 

Binnen enkele dagen ontvangt u van Schoolkaarten een inspirerend 
informatiepakket waarin de actie beschreven staat aan de hand van 
overzichtelijke stappen en tips. Daarnaast ontvangt u gratis tekenpapier 
waarop de kinderen hun tekening kunnen maken.

de 
Schoolkaarten-

actie in 
4 stappen Leerzaam en tof tegelijk!

de winst is meer dan geld alleen

Reactie van de ouderraad van GBS 
de Beemden op de schoolkaarten-
actie:

“Dit jaar waren we op zoek naar 
een project waarbij de kinderen 
dichtbij betrokken zijn. We hebben 
in het verleden verschillende pro-
jecten georganiseerd met een actie 
waarbij kinderen geld inzamelen 
voor het goede doel. 
Dit keer is gekozen 
voor ‘een veilige 
leefomgeving’.
Dit om de kinderen 
een beter beeld te 
geven van de situatie waarin zij  
leven en waarin sommige leeftijds-
genoten leven in derde wereldlan-

den. Het project is gekoppeld aan 
Unicef. De kinderen hebben verschil-
lende activiteiten uit- 
gevoerd waar een 
vluchteling mee ge-
confronteerd wordt 
wanneer hij op de 
vlucht is voor een 
natuurramp of oor-
log. Ze hebben ge-

leerd om tenten te 
bouwen, regenwa-
ter op te vangen 
en geleerd welke 
planten en bloe-
men eetbaar zijn. 

Na de activiteiten zijn we begonnen 
met tekenen. Twee weken later 
hadden we de kaarten al in huis. De 

verkoop kon direct van start gaan. 
De kinderen hebben de kaarten 

verkocht aan ou-
ders, familieleden, 
vrienden en buren. 
Binnen de kortste 
tijd was 85% van de 
kaarten al verkocht. 
Er is een enorm 
bedrag ingezameld; 

ruim € 2.600,-.

Kortom een erg geslaagde actie 
waarmee we heel veel mensen blij 
hebben gemaakt; kinderen, leer-
krachten, directie, Unicef en de  
kinderen die door hen worden  
gesteund. De kerstactie heeft ook 
ons veel voldoening gegeven.   

“Een zeer geslaagde 
actie waarmee we 

heel veel mensen blij 
hebben gemaakt.”

“Je wilt dat 
iedereen het 
goed heeft. 

Als dat lukt geeft 
dat voldoening.”

Kinderen tekenen graag. Laat ze een keer tekenen voor het goede doel.

prijs. 

Er is maar één Schoolkaarten! 
Niet voor niets al sinds 1999 de 
grootste.

Sinds 1999 gegarandeerd de beste
Pas op voor namaak!
Al in 1999 drukten wij onze eerste 
setjes Schoolkaarten: "Beste wen-
sen voor het nieuwe millenium!"
De laatste jaren zijn een aantal 
andere partijen opgestaan die 
onze actie klakkeloos hebben 
getracht te kopiëren. Als gevolg 
hiervan worden we met regel-
maat benaderd door scholen met 
vragen over hun bestelling: waar 
die blijft, dat ie niet klopt, over de 
kwaliteit etc. 
Vervolgens blijkt dat de school 
nog nooit met ons maar met een 
andere partij contact heeft ge-
had. Het kwaad is dan echter al 
geschied... waar Schoolkaarten 
dan jammer genoeg niets meer 
aan kan doen. Voorkom dus ver-
warring en ergernis.
Wij vragen u om extra goed op te 
letten of u wel met Schoolkaarten 
te maken heeft!

 
U doet er daarnaast goed aan prij-
zen objectief te vergelijken en ook  
zeker te letten op de kwaliteit van 
de kaarten, levergaranties/tijden 
en andere voorwaarden. Veelal 
wordt u misleid met lagere prijzen 
voor een onvergelijkbaar produkt 
(bv. slechts 4 kaarten in een setje 
i.p.v. 8 met een iets lagere prijs). Let 
dus goed op!

Schoolkaarten garandeert al jaren 
de laagste inkoopprijs en de hoogste 
opbrengst. 
Krijgt u een beter aanbod voor 
een vergelijkbaar product? dan 
blijft onze prijsgarantie gelden en 
bieden we u toch altijd een lagere 



"Wij hebben vanochtend alle kaarten ontvangen en we zijn 
er super tevreden over. Heel erg bedankt!"

Yolanda Beuling, Kinderopvang La Bisca

"Geweldig!! We hebben de kaarten zeer snel ontvangen, super! 
En wat zijn ze mooi geworden, de ouders zullen enorm verrast 
zijn. Hartelijk dank voor de snelle afhandeling."

Akke Brouwer, PSZ Twijzelerheide

"Ik kan alleen maar positieve berichten melden. Iedereen heeft 
veel plezier van de actie."

Elly Vervest, BS De Zevensprong
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Vele mogelijkheden voor een prachtig kunstwerk!
marleen Willems van schoolkaarten 
sprak met mariken Vanderaerden, 
lerares en organisator van de school-
kaarten-actie voor Gemeentelijke 
basisschool de hoeksteen. 

“Nadat ik aan een aantal klassen 
had uitgelegd wat de actie inhield 
en wat er van hen verwacht werd, 
merkte ik dat het voor de kinderen 
erg spannend was 
om een tekening te 
maken. De weten-
schap dat er daarna 
wenskaarten van ge-
drukt worden, was voor velen een 
extra stimulans. 
De trots en blijdschap die te lezen is 
op de gezichten van de kinderen 
wanneer zij de eigen kaarten in 
ontvangst nemen, is ontroerend en 
prachtig om te zien.”

Verschillende technieken
Mariken koos voor ieder leerjaar 
een verschillende techniek waar de 
kinderen mee aan de slag konden. 

“Bij het tekenpapier zat voor iedere 
leerkracht de Schoolkaarten-folder: 
‘Stap voor stap naar een schitterende 
tekening’. Heel prettig want hierin 
staan handige tips en aanbevelingen 
waar je niet zo snel aan denkt.  
Bovendien krijg je dan het mooiste 
resultaat. Wij hebben kinderen uit 
de lagere groepen witte wasco  
gegeven waarmee ze aan de slag 

gingen. Maar wit op 
wit zie je natuurlijk 
niet, dus mochten ze 
daarna met verschil-
lende kleuren ecoline 

het hele blad inkleuren. Het witte 
van de wasco hecht niet met de 
ecoline en zo krijg je een schitte-
rend resultaat.” vertelt Marike. 
“Voor de oudere kinderen hebben 
we een andere techniek bedacht. 
Ze mochten ze met Oost-Indische 
inkt een kerstboom maken. 
Met krijt is de boom verder ver-
sierd met sterren, slingers en kerst-
ballen.”

Leerzaam
“De diversiteit van technieken al-
leen al maakt alle kaarten prachtig. 
Ook zie je duidelijk de ontwikkeling 

Stap voor stap 
naar schitterende 

wenskaarten

Goede doel-suggestie 
unicef
UNICEF is actief in alle domeinen 
die betrekking hebben op het 
welzijn van kinderen en moeders. 
Daarbij geeft het Kinderfonds 
voorrang aan de uitbouw van de 
meest elementaire voorzieningen 
inzake overleving (gezondheids-
zorg, voeding, watervoorziening, 
hygiëne), ontwikkeling (voorschoolse 
opvoeding, basisonderwijs), be-
scherming (tegen uitbuiting en 
mishandeling, steun aan kinderen 
in bijzonder moeilijke omstan-
digheden) en participatie van 
kinderen en jongeren.
 
Het ontwikkelingswerk van UNICEF 
in meer dan 160 ontwikkelings-
landen wordt georganiseerd door 
meer dan 120 landenbureau’s. 
Het zijn de landenbureau’s die 
de landenprogramma's uitvoeren.
Thematisch worden enkele prio-
riteiten voorop gesteld. Deze pri-
oriteiten slaan op activiteitsdo-
meinen die van essentieel belang 
zijn voor het welzijn van kinderen 

en het respect voor hun rechten, 
waarvoor absoluut nood is aan 
extra aandacht en waar de in-
breng van UNICEF daadwerkelijk 
het verschil kan maken gezien de 
mogelijkheden, ervaring en ex-
pertise van de organisatie. De 
thematische prioriteiten wvan 
UNICEF zijn:

de vaccinatie van kinderen ;
basisonderwijs voor meisjes ;
de strijd tegen de aidsepidemie ;
de ontwikkeling van het kind ;
de bescherming van kinderen te-
gen uitbuiting en mishandeling.

Kijk voor meer informatie op 
www.unicef.be

van de kinderen. In het thema en in 
de methoden die zijn gebruikt. Hoe 
hoger de klassen, hoe moeilijker de 
technieken om mee te werken. 

Het is absoluut een toffe en leer-
zame activiteit voor de kinderen”, 
concludeert Mariken.

"Uitgesproken"

....ook de leerkracht:
Vanmorgen mochten wij aan alle 
kinderen die hun setjes verkocht 
hadden, en dat waren er behoorlijk 
wat, jullie cadeautjes uitreiken.
En nu de Schoolkaarten-actie voor 
ons afgesloten is, wil ik jullie graag 
namens het team bedanken voor 
de geweldige manier waarop de actie 
is vormgegeven.
De uitleg van het hele gebeuren, de 
ondersteuning en de vlotte levering 
van de kaarten vonden wij zeer 
prettig.
De actie heeft ons een mooi bedrag 
opgeleverd voor de aanschaf van 
buitenspelmateriaal en was ook 
nog eens tof om te organiseren. 
Ook de ouders van de kinderen 
vonden het geweldig.

....ook de oudervereniging:
Een groot voordeel is dat we geen 
financiële risico’s aangaan. We krij-
gen de kaarten vrijblijvend geleverd 
en rekenen alleen af wat daadwer-
kelijk verkocht is. Wat de kinderen 
niet verkocht hebben wordt opge-
haald en hoeven we niet te betalen. 
Ook de organisatie is eenvoudig. 
De kaarten zijn per kind verpakt in 
zakjes. Enkel uitdelen en de kinderen 
kunnen op pad. Daarna is het een 
kwestie van inzamelen en geld tellen. 
Een kind kan de was doen!

....ook de directeur:
Begin december hebben wij mee-
gedaan aan de Schoolkaarten-actie. 
De inzet was geld op te halen voor 
een weeshuis in Oekranië.

Niet alleen de schoolkas is
enthousiast....

Omdat niet alle kinderen van de 
school Kerst vieren hadden we 
als thema ‘(Kerst)Feest!’ bedacht. 
Hierdoor kunnen de kaarten ook bij 
verjaardagen en andere feestelijke 
gelegenheden verstuurd worden.
De actie was een groot succes. Al-
lereerst omdat iedereen heel erg 
enthousiast was over de kwaliteit 
van de kaarten. Ze zien er uit als 
echte wenskaarten die je in de win-
kel koopt. Alleen nu met je eigen 
tekening! Zelfs je naam staat op de 
achterkant van iedere kaart ver-
meld, samen met de naam en het 
logo van de school. De verkoop ver-
liep vlot en binnen twee weken was 
de opbrengst voor het goede doel 
bijna €1.600,-. Zoveel was er nog 
nooit opgehaald! 
Jullie als organisatie heel hartelijk 
dank voor de goede en snelle af-
handeling. Tot volgend jaar! 

....en ook de ouders:
De Schoolkaarten-actie is een ont-
zettend tof initiatief. Op een toffe 
en creatieve manier wordt invulling 
gegeven aan het steunen van een 
goed doel. De kinderen hebben er 
plezier in maar leren er ook van. 
Ook is het fijn dat kinderen niet 
langs ‘vreemde’ deuren hoeven. De 
kaarten worden binnen de familie 
en vriendenkring verkocht. Wel zo 
veilig dus.
En het is natuurlijk véél leuker  om 
kaarten te versturen van je eigen 
kind dan een gewone kerstkaart!

Voor alle kinderen van de school bedacht Mariken Vanderaerden een andere techniek waarmee zij aan de slag konden.    



Rick 4 jaar:
Samen met de juffrouw 
van handenarbeid hebben 

alle kinderen uit mijn klas een 
tekening gemaakt van kerst.  
Van de juffrouw kregen we 

een kleurplaat met een 
sneeuwpop. Deze heb ik 

ingekleurd met krijt en verf. 
De sneeuw heb ik met 
mijn vinger gemaakt en 

witte 
verf.

Roanne 11 jaar: 
Met Oost-Indische inkt 
heb ik als eerste een 

tekening gemaakt van een 
engel. Daarna heb ik met gele, rode 
en oranje ecoline de engel, maan en 

sterren gekleurd. 
De achtergrond heb ik met 

verf gedaan. Het was 
moeilijk om niet het rode 
en gele te raken met 

de verf.

Kasper 9 jaar: 
Ik heb met ecoline 

en Oost-Indische inkt 
kerstklokken gemaakt. Eerst 
heb ik een proef tekening 

gemaakt en daarna de echte. 
Met geel en rood heb ik de 

klokken gekleurd en daarna pas 
de achtergrond. Ik vind 

mijn tekening heel 
mooi geworden!

Inge 10 jaar:
Eerst heb ik met pot lood 
mijn tekening heel dun op 

papier gezet. Toen heb ik eerst 
de kerstboom ingekleurd met 

stift. Het gele heb ik met ecoline 
gedaan. Daarna heb ik met blauwe 

verf de achtergrond gemaakt. 
Als laatste heb ik met zwar te 
verf het huis en de sneeuwpop 

gemaakt. De sneeuw heb ik 
met witte verf gemaakt. 
Dat kon pas toen het 
blauwe droog was.

Mark, 7 jaar: 
Wij hebben de tekeningen 

gemaakt met ecoline, 
kleurpot lood en zwar te inkt. 
Eerst moesten we een mooie 
kersttekening maken met inkt. 

Daarna hebben we met ecoline de 
tekening ingekleurd. Toen heb ik 
de kerstballen ingekleurd met 
kleurpot lood. ik heb al mijn 

setjes verkocht want iedereen 
vond ze mooi.

Denise 5 jaar:
Wij hebben met onze handen 

een kerstboom gemaakt. 
Eerst heb ik mijn hand in de 

groene verf gestopt en een paar 
keer op mijn blaadje geplakt. 

Met een kurk heb ik er 
kerstballen en een piek bij 
gestempeld. Ik vond het heel 

tof om te doen.  



“Waarom zou úw school 
eigenlijk níet meedoen?”

directeur enthousiast over creativiteit, 
succes en betrokkenheid

“Dit jaar wilden we graag een origi-
nele actie op touw zetten om geld 
in te zamelen voor het goede doel. 
Iedere twee jaar organiseren we 
een inzamelingsactie voor een  
goed doel.
In het verleden hebben we ver-
schillende sponsorlopen gehad, 
een kerstmarkt, een inzamelingsac-
tie van knuffels en speelgoed en 
pannenkoeken bakken” 

Hoe is de actie verlopen?
“Dit jaar hebben we gekozen voor 

Schoolkaarten. Doordat de kinderen 
zelf een tekening maken waar hun 
eigen wenskaarten van gedrukt 
worden, is het enthousiasme om 
deze te verkopen ook veel groter. 
Ook  de organisatie rondom de actie 
is een fluitje van een cent. 

De kinderen maken de tekening, de 
tekeningen worden opgestuurd en 
twee weken later ontvingen we de 
gedrukte kaarten. Deze waren ver-
pakt per klas en per kind zodat we 
deze alleen maar hoefden uit te  
delen. De kinderen konden aan de 
slag en stopten het geld van de  
verkochte kaarten weer in de zak-
jes. Deze brachten ze mee naar 
school zodat het geld kon worden 
geteld. Wie alles had verkocht kreeg 
van Schoolkaarten bovendien een 
tof cadeautje. Kortom, iedereen 
helemaal tevreden!”

de reacties van de kinderen?
“De kinderen waren enorm gedreven 
en fanatiek om de mooiste tekening 
te maken. 
Toen alle tekeningen eenmaal af 
waren konden sommige kinderen 
niet wachten om de setjes wens-
kaarten in ontvangst te nemen en te 
beginnen met de verkoop. Er waren 
zelfs enkele kinderen die hun setjes 
al hadden verkocht voordat ze  
gedrukt waren! De betrokkenheid 
van de kinderen was enorm hoog, 
omdat het hun eigen werk betrof.”

En het uiteindelijke succes?
“In totaal hebben we bijna € 2.800,- 
ingezameld voor het goede doel. 
Het doel was gekoppeld aan een 
project voor straatkinderen in Darfur. 
Het succes hebben we te danken 
aan het enthousiasme en de be-
trokkenheid van de kinderen, de 
enorme inzet van alle leerkrachten, 
de kopers van alle kaarten en, niet 
te vergeten, de begeleiding vanuit 
Schoolkaarten.”

“Kaarten soms al 
verkocht voordat 

ze gedrukt waren!”

Een leerkracht van de St. Jozefschool deelt de zelf ontworpen kunstwerkjes uit aan de kinderen. 
Zij haalden uiteindelijk € 2.800,- op voor het goede doel.

Kerstmis: ideale 
periode voor een 
succesvolle actie!
Kerst is natuurlijk het moment om 
een Schoolkaarten-actie te organi-
seren. In deze periode worden im-
mers miljoenen kaartjes verstuurd. 
Gemiddeld zo’n 20 tot 25 per gezin. 
De vraag naar kaarten is dus per 
definitie aanwezig. Bovendien is  
iedereen op zoek naar toffe en  
originele kaarten.

daarom is Schoolkaarten een 
ideaal kerstproject.
Wat is origineler dan kerstkaarten 
gemaakt door het eigen kind? 
Een setje van 8 kaarten is in veel  

gevallen zo verstuurd. Ieder verkoop-
adres kan zelfs wel 2 of 3 setjes  
gebruiken. Originele kerstkaarten 
waarmee de koper ook nog een 
goed doel dichtbij huis onder-
steunt. Wat wil je nog meer?

De kaarten worden verkocht binnen 
de familie- en kennissenkring van 
het kind. Opa’s, oma’s, tantes en 
nonkels, vader, moeder, de buren 
en vrienden en bekenden. Zomaar 
7 of 8 verkoopadressen zonder 
langs vreemde deuren te hoeven. 
Wel zo’n veilig idee.
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Oneindig veel toffe thema’s 
om over te tekenen
• Kerstfeest • Kaarslicht • ‘t Nieuwe jaar • Aftellen • Sneeuwpop  
• Sneeuwpret • Kerstboom • Kerstbal • Kerststal • Kerstman  
• Rendieren • Kerstgeschenk • Kindje Jezus • Oliebollen • Vuurpijlen  
• Champagne • Kerstkrans • Kerstster • Herder met schapen  

• Os en de ezel • Arreslee

Goede doel-suggestie 
de Speelplaats 
Niet alleen bekende goede doelen als Unicef, SOS Kinderdorpen 
of War Child kunnen profiteren van de Schoolkaarten-actie.
Ook uw eigen schoolkas is   uiteraard een heel goed doel! 

Denk bijvoorbeeld eens aan het opknappen van de speelplaats 
met een leuk klimrek, een schommel, voetbalgoaltjes of een basket.
Of een uitbreiding van het lesmateriaal voor een bepaald vak of 
materiaal voor het handvaardigheidlokaal.

U kunt de winst ook gebruiken om op excursie te gaan met de 
kinderen of het jubileum van de school vieren. 
De keus is aan u. 
Maar de uitkomst blijft hetzelfde: u zult altijd iemand enorm helpen 
en blijde gezichten zien!
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Afgelopen vrijdag hebben we onze 
Schoolkaarten ontvangen en we 
verwachten hele goede verkopen. 
Ik wil even zeggen dat jullie service 
tot nu toe fantastisch is geweest. 
Alles verliep erg snel en zonder 
problemen in vergelijking met 
aanbieders van andere projecten 
die we in het verleden ooit gedaan 
hebben. De directie is erg onder 
de indruk van de kwaliteit en 
afwerking van de kaarten.
Sarah Titley, BS De Hasselbraam

Samen hebben we meer dan 
€2.000,- opgehaald voor het 
goede doel waar we meer dan 
tevreden mee zijn. Schoolkaarten, 
hartelijk bedankt!
Charlot van Kemenade, BSO De 
Speeltuin

Hartelijk dank voor de zéér
vlotte levering van onze kerstkaar-
ten, namelijk twee weken
eerder dan voorzien.
Nogmaals hartelijk dank voor
de vlotte samenwerking, we
krijgen zeer positieve reacties
op de kerstkaarten.
Mireille Verheyden, GBS De Leertuin

Allereerst wil ik jullie bedanken
voor de snelle levering van de
kerstkaarten.
Ze zien er fantastisch uit en de
kinderen staan te popelen om
ze te gaan verkopen.
Samantha Gram, BS De Kikvors

Schoolkaarten, een zeer
geslaagd initiatief. Onze
ouders waren zeer positief over
de schitterende uitvoering van
de kerstkaarten.
Sonja Mazereel, BS Sint-Jan

met schoolkaarten behaalden 
vele scholen mooie winsten 
voor goede doelen.

VBS Mater Christi
€ 2.709,-
Spelmateriaal voor speelplaats

BS Tervuren
€ 1.453,-
Speelplaatsproject Dibalma

Sint-Jozefinstituut
€ 2.032,-
UNICEF

GBS Moorsel de Fonkel
€ 1.656,-
Vernieuwing speelplaats

Kleuterschool Bornem
€ 985,- 
Didactische materialen

BS De Leertuin
€ 933,-
Aankoop speelkoffers

VBS De Sprankel
€ 1.110,-
Algemene werking

VBS Wegwijs
€ 1.663,-
Aankoop spelmateriaal

Sint Andreas BS
€ 1.551,-
Speelplaatswerking

VBS Sint Jan Berchmans
€ 1.944,-
Ons bouwproject

BS KA Etterbeek
€ 2.035,-
Aankoop materiaal door vriendenkring

VBS De Bolster
€ 2.194,-
Voor de kinderen van de school

BS Zavelput
€ 1.128,-
Draadloze telefoons + boekentassenrekken

VBS Schaffen
€ 1.228,-
Pedagogisch materiaal

Pieter Brueghel
€ 1.383,-
Verfraaiing speelplaatsen

De Reigers
€ 886,-
Daguitstappen  + speelkoffers

GBS De Twinkeling
€ 1.016,-
Speelplaats inrichting

VBS Etikhove
€ 1.167,-
Rovershol en nieuw afdak

BS De Platanen
€ 1.848,-
Speelgoed voor de speelplaats

H. Drievuldigheidscollege
€ 1.299,-
Schoolactiviteiten

Taborschool Bellem
€ 2.493,-
Inrichting polyvolente kleuterzaal

VBS De Luchtballon
€ 1.269,- 
Materiaal voor speelkoffers

Sint Vincentschool
€ 1.506,-
Renovatie turnzaal

Sacre Coeur de Lindthout
€ 995,-
Oeuvres sociales

Beroepschool Kristus Koning
€ 1.014,-
Computer materiaal

VBS Pius X
€ 1.353,-
Een goed doel op school

VBS De Bron 
€ 1.437,-
Verfraaiiing leukste klashoek

VBS Ourodenberg
€ 877,-
Boerderijklassen

BS Vijverbeek
€ 655,-
Oprichting mini-containerpark

VIBO De Ring
€ 772,-
De goede doelen van de school

Ecole comm. De Maransart
€ 1.353,-
Activites pedagogiques

GBS Linden
€ 1.783,-
Buitenschoolse activiteiten

BS De Boomgaard
€ 789,-
Verfraaiing speelplaats

BSGO Freinetschool de Boomhut
€ 1.105,-
Nieuwe geluidsinstallatie

VBS Sint Joris
€ 1.221,-
De speelplaats

VBS De Kriekelaar
€ 978,-
WarChild

Sint Clemens
€ 2.019,-
Nieuwe schoolborden

St Michielscollege
€ 3.625,-
Openluchtklassen

Zouaaf
€ 2.368,-
Goede doelen

VNS Sint Martinus
€ 1.653,-
Het bouwfonds

GS Middenschool-Halle
€ 1.027,-
Pedagogische activiteiten

Sint Maartenschool
€ 1.213,-
Differentiatiemateriaal

Leefschool 't Zandhofje
€ 1.162,-
Goede doelen van onze school

BS Veltwijck
€ 1.398,-
Aankoop spelmateriaal

Gem.school De Puzzel
€ 1.081,- 
Spelkoffers voor de speelplaats

BS Reynaert
€ 661,-
Nieuwe fietsen voor de kleuters

Bubao Sint Gerardus
€ 900,-
Verfraaiing speelplaats

BS Koning Boudewijn 
€ 1.215,-
Speelkoffers en nieuwe leesboekjes

BS De Kleine Prins
€ 898,-
Bosklassen 2009

BS Sint Pietersinst.
€ 1.425,-
Fruitproject kleuterschool

VBS Triangel
€ 1.180,-
Didactisch materiaal

't Baeckelandje
€ 912,- 
Materiaal speelplaats en klassen

GVB De Springplank
€ 1.026,-
Speel- en spelmateriaal

BS Sint Michiels
€ 1.552,-
Sport- en spelmateriaal

Sted. BS Sint Michiels
€ 1.149,-
Nieuwe afdaken

GBS
€ 1.134,-
Hulp bij schooluitstappen

Sancta Maria
€ 2.373,-
Voor schoolwerking

BSGO De Regenboog
€ 1.819,-
Adoptieschooltje Ecuador

St Hendriks + Zusters Maricolen
€ 1.800,- 
Ten voordele van Lucien Stragier

SB Crea 16
€ 2.568,-
Zitbanken + speelgoed

Bollekensschool
€ 1.632,-
Bijpassen voor uitstapjes 

Sint Karelschool
€ 3.607,-
Opfrissen speelplaats

BS Klim Op 
€ 1.665,-
Extra muros activiteiten

GVB 't Goor en 't Goortje
€ 1.276,-
Didactisch materiaal

Centra VS Heers
€ 1.147,-
Spelmateriaal

BS De Vogelzang
€ 1.111,-
Meerdaagse uitstappen

Gem Ac. Voor Beeldende Kunst
€ 1.126,-
Aankoop knutselmateriaal

GBS Beekbeemden
€ 1.028,-
Verfraaiing speelplaatsen

VBS Kompas
€ 1.374,-
De goede doelen van de school

Don Bosco
€ 1.284,-
De Mobiele School

VBS 't Vlot
€ 1.633,-
Vernieuwen zandbak

VBS Vlijtingen
€ 1.051,-
Aankoop van een nieuwe bus

VBS De Parel
€ 2.632,-
Ombouwen zolderruimte tot eetzaal

BSGO De Bolster
€ 1.120,-
Aanvullen speelkoffers

Sacre Coeur de Lindthout
€ 3.504,- 
Materiel pour l'ecole

Goede doel de Opbrengsten Goede doel-suggestie 
SOS Kinderdorpen 
Als een kind zijn ouders verliest, 
is dat een drama. Nog erger 
wordt het als er geen opvang is 
en het kind alleen verder moet. 
Speciaal voor deze kinderen bou-
wen wij SOS-Kinderdorpen. In 
een SOS-Kinderdorp worden ze 
liefdevol opgevangen en opgevoed 
door hun SOS-Moeder, samen met 
hun lotgenootjes, in één gezin. 
Ongeacht hun nationaliteit, geloof, 
cultuur of huidskleur.

SOS-Kinderdorpen is een particu-
liere organisatie die geen over-
heidssubsidie ontvangt en is  af-
hankelijk van donateurs en 
sympathisanten. 
Wereldwijd hebben wij de ver-
antwoordelijkheid over 49.000 
kinderen verdeeld over 131 
landen en ruim 400 dorpen. 
Naast de basisbehoeften als 
voedsel, kleding, scholing en me-
dische zorg, staan wij deze kin-
deren ook bij in hun emotionele 
groei door het geven van pedago-
gische en psychologische hulp.

SOS-Kinderdorpen België heeft 
als voornaamste taak fondsen-
werving. Medewerkers en vrijwil-
ligers in het land zetten zich hier-
toe enthousiast in. Een belangrijke 
activiteit is het geven van voorli-
chting op basisscholen. Speciaal 
hiervoor is het Scholen Pakket 
ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op 
www.soskinderdorpen.be

"Uitgesproken"



Ieder kind maakt 1 tekening

U ontvangt voor ieder kind gratis tekenpapier
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"Zo maak je een mooie 
tekening",duidelijke 

uit leg voor de kinderen

Voldoende ruimte om 
een schitterende 

tekening te maken.

Van de 8 mooiste tekeningen
  van iedere klas worden 

  per kind 6 setjes kaarten 
(8 kaarten per setje) gemaakt

Van de 8 mooiste 
tekeningen van uw 
school worden per 

kind 6 setjes kaarten 
(8 kaarten per setje) 

gemaakt

Ecoline, wasco, verf, 
pot lood, stift, etc...

alles mag !

Kerstman, engel, 
vuurwerk, kerstboom 
etc... tof om over te 
tekenen en om als 
kaar t te versturen

Voor ieder kind maken wij vrijblijvend 
6 setjes kaarten van zijn eigen tekening

Op achterzijde staan naam 
+ leerjaar van het kind 

vermeld en is ruimte voor 
logo + gegevens van school

Ieder setje bestaat uit 
8 dezelfde kaar ten van 

de tekening van 
het kind

Afmetingen kaar t: 
14,8x10,5 cm;

voorzijde full colour + 
UV glanslaklaag

  U ontvangt voor 
  ieder kind gratis 

 tekenpapier, ieder 
kind maakt hierop 

  1 tekening

  U ontvangt voor 
  ieder kind gratis 

 tekenpapier, ieder 
kind maakt hierop 

  1 tekening

1

2

3

4

de winst van de verkochte setjes is geheel voor úw 
goede doel! setjes die de kinderen niet verkopen, 
halen wij weer bij u op en hoeft u niet te betalen, 

dus géén risco en altijd winst!

Bij een verkoopprijs van € 5,- heeft u € 2,25 winst 
per setje.

de winst van de verkochte setjes is geheel voor úw 
goede doel! setjes die de kinderen niet verkopen, 
halen wij weer bij u op en hoeft u niet te betalen, 

dus géén risco en altijd winst!

Bij een verkoopprijs van € 4,- heeft u € 2,00 winst 
per setje.

Onze 3 acties op een rij. Welke kiest u? 
Voor alle acties geldt: wij het risico, u de winst. Wat u niet verkoopt halen wij gratis op.

Schoolkaarten individueel 
de tekening van ieder kind

als setje van 8 wenskaarten

Schoolkaarten Klassikaal

Schoolkaarten Collectief

de 8 mooiste tekeningen van iedere klas
als setje van 8 wenskaarten

de 8 mooiste tekeningen van 
uw school als setje van 8 wenskaarten

1

2

3

3

2

1

Verkoop
topper:

€ 2,50 winst
per set

de winst van de verkochte setjes is geheel voor úw goede doel!
setjes die de kinderen niet verkopen, halen wij weer bij u op en 

hoeft u niet te betalen, dus géén risco en altijd winst !

Bij een verkoopprijs van € 6,- heeft u   € 2,50   winst per setje.
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Schoolkaarten is in België al meer 
dan 15 jaar de grootste aanbieder 
van creatieve fondsenwervingsacties.

ruim 1000 scholen organiseren 
jaarlijks één van onze acties. En 
niet zonder reden. schoolkaarten 
combineert met haar acties altijd 
de hoogste opbrengst met creativi-
teit en betrokkenheid van de kin-
deren, de ouders en het team. 
daarbij sluit een schoolkaarten-

Wie wij zijn...
actie naadloos aan op de lesstof en 
is het eenvoudig te organiseren.

Heeft u nog vragen, specifieke wen-
sen of wilt u nadere informatie over 
de organisatie van een Schoolkaarten-
actie?
Neem tijdens kantooruren contact 
op met een van onze medewerkers.
Bel 011 / 667791 of mail naar:
info@schoolkaarten.be.

de kinderen doen graag mee
Vraag nu vrijblijvend het informatiepakket aan 

Na ontvangst van uw aanvraag-
formulier sturen wij u een inspirerend 
pakket waarmee u deze actie zonder 
enige moeite tot een succes maakt:

• Gratis tekenpapier
• Stappenplan om niets te vergeten
• Suggesties voor thema’s en 
  technieken
• Illustratiehulpjes voor de kleuters
• Voorbeelden, etc
Twee weken nadat wij uw tekenin-
gen hebben ontvangen, heeft u de 
kaarten al in huis en kunt u al star-
ten met de verkoop! 
U kunt ook telefonisch inschrijven. 
Bel dan 011 / 66 77 91.

• Winst vanaf eerste setje
•  Laagste prijsgarantie: krijgt u 

een beter aanbod voor een 
vergelijkbaar product dan bie-
den we u toch altijd een lagere 
prijs.

• Zonder enig risico
•   Wij nemen alles terug wat niet 

is verkocht en dan pas betaalt 
u ons

Overtuig uzelf, uw collega's en anderen

•  Ook de kleinste school maakt 
winst

•  Geen verplichte minimum oplage
• Levertijd 2 weken
• Zelf te bepalen verkoopprijs
• Setjes verpakt per kind
• Geen voorfinanciering
• Geen intekenlijsten
•  Onverkochte setjes worden 

gratis door ons opgehaald

Alle voordelen op een rij:
•  U maakt naast het verkoop- 

talent ook gebruik van de 
creativiteit van de kinderen

•  Voor goede verkopers een toffe 
attentie

• Past binnen het lesprogramma
•  Winst bestaat naast het geld ook 

uit plezier en creativiteit

Schoolkaarten
Europalaan 11 • 3900 Overpelt • T 011 / 66 77 91 • F 011 / 66 00 27
www.schoolkaarten.be • info@schoolkaarten.be

Volg ons op:
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"Wauw...dat is nog eens makkelijk. Verkopen met mijn eigen website !"
het is nu niet meer noodzakelijk 
voor kinderen om bij opa en 
oma aan te gaan of te wachten 
tot ze toevallig op bezoek ko-
men. Er hoeft niet meer aange-
beld te worden bij de buren en 
nonkels en tantes hoeven niet 
meer opgebeld te worden.
Schoolkaarten heeft een intelli-
gent en kindvriendelijke systeem 
ontwikkeld dat het voor de 
kinderen een stuk makkelijker 
maakt!

Iedereen krijgt van Schoolkaarten 
namelijk een eigen persoonlijke 
website waarmee men heel  
eenvoudig online de actie kan 
starten om zoveel mogelijk setjes 
kaarten te verkopen.

Natuurlijk blijft de traditionele 
verkoop gewoon mogelijk. Het 
blijkt echter dat ouders maar 
met name de kinderen zelf deze 
eigentijdse verkoopmethodiek 
met beide handen aangrijpen.

Met hun eigen persoonlijke 
website kunnen kinderen:
• eenvoudig familie, vrienden 

en bekenden uitnodigen
• zien wie er al iets gekocht 

heeft
• bijhouden hoeveel geld ze 

ingezameld hebben

Familie, vrienden en bekenden 
bestellen via de speciale 

koperswebsite waar ze door de 
kinderen voor uitgenodigd 

worden.


