DRIE
MATERIALEN BETROKKENEN

Verspreid het leerkrachtenhandboek, de lotenboekjes en de andere
materialen onder de leerkrachten. De leerkracht geeft uitleg aan de
hand van het grote leerkrachtenhandboek en het nieuwe #megagave
filmpje via www.jantjebeton.nl/loterij en deelt alles wat de leerlingen
nodig hebben (de lotenboekjes, het info-blad ouders en verzorgers
en het speciale Jantje Beton speldje dat iedereen cadeau krijgt) uit
in de klas. De verkoop kan beginnen!

STAPPENPLAN COORDINATOR CONTANTE VERKOOP
ACTIEPERIODE 16 T/M 30 MEI & 12 T/M 26 SEPTEMBER 2018

VIER

START LOTENVERKOOP EN NABESTELLEN
De lotenverkoop duurt twee weken. Lootjes sneller verkocht dan verwacht? Bestel dan
extra lotenboekjes op onze website www.jantjebeton.nl/loterij. Vergeet niet dat iedere
klas waarin elke leerling (gemiddeld) 10 lootjes verkoopt één van de Grote Jantje Beton
speel-pakketten krijgt. Met bijvoorbeeld een camouflagenet, een buiten rekenspel met
cijfermatjes #heuswelheeltof en hordes om het speelkwartier nog leuker te maken.

ÉÉN
OMGEVING INFORMEREN

Bedenk samen met de leerlingen wat jullie met de opbrengst gaan doen.
Vertel daarna iedereen (alle leerkrachten, ouders, buren en vrienden)
over jullie deelname. Gebruik voor, tijdens en na de actieperiode de
kant-en-klare teksten.

TWEE
CONTROLEREN LOTERIJ-BOX

Controleer na ontvangst van de Loterij-box aan de hand van de begeleidende
brief of de box compleet is. Registreer de uitgifte van de lotenboekjes op de
meegeleverde controlelijst.

TIP!
TIP!
Meer informatie over
deze stappen vind je in de
informatiebrochure.

De Kleine Jantje Beton
Loterij helpt je met
de uitvoering van het
stappenplan. We laten je via
de e-nieuwsbrief weten met
welke stap je wanneer aan
de slag kunt.

VIJF
ONTVANGST RETOURFORMULIER

Je ontvangt van Jantje Beton het retourformulier dat je bij de
retourzending dient te gebruiken (zie stap 7).

NEGEN
DE OPBRENGST

ZES
INLEVEREN LOTENBOEKJES

Leerlingen nemen het geld en het lotenboekje altijd weer mee terug naar
school. Dus ook als alle lootjes uit het boekje verkocht zijn. Als de
lotenboekjes door de leerlingen ingeleverd zijn, kan op de controlelijst
worden ingevuld welke lotnummers verkocht zijn. Bewaar alle lotenboekjes
en zet de loterij-opbrengst op de rekening van de school.

Informeer de leerlingen, ouders en collega’s over de totaalopbrengst
en wat de school gaat doen met de opbrengst. Gebruik hiervoor de
kant-en-klare berichten.

TIEN!
TREKKING

Vanaf 28 november 2018 zijn de winnende lotnummers bekend.
Via www.jantjebeton.nl/lot kunnen lotenkopers hun lootje checken.

ZEVEN
RETOURZENDING

Tijd om de retourzending (retourformulier en de lotenboekjes waar nog
1 of meer lootjes in zitten) in orde te brengen en binnen twee weken na de
actieperiode op te sturen.

ACHT
BETALING OPBRENGST

Jantje Beton stuurt de verrekening voor de financiële afwikkeling.
De school maakt 50% van de totale opbrengst over aan Jantje Beton.

