
De juiste mensen op de juiste plek

Schoonmakers 
die vooruitdenken

1-2-3-Schoon



1-2-3-Schoon
In drie stappen naar een schone school

1-2-3 Gom maakt in overleg met u een transparant maatwerkplan op basis van onze unieke calculatiemethode. 

(Helder afgezet tegenover de geldende normen van de rijksvergoeding).

1-2-3 Gom gaat met de gemaakte afspraken aan de slag. 

(Via de schoonkaart waarop staat wie, wat, waar en wanneer doet).

1-2-3 Samen controleren en evalueren we periodiek de voortgang van de schoonmaakactiviteiten 

en blijven daarbij werken aan het optimaliseren van onze dienst.



1-2-3-Schoon
Haal het beste uit uw schoonmaakbudget

Even voorstellen? Claire!
Claire is de vaste medewerker van Gom op basisscholen. 

Het is een figuurtje met een educatieve inslag. 

Claire is een opgewekte tante met liefde voor haar vak. 

Ze spreekt de taal van kinderen.

Ze brengt hen de basisprincipes van persoonlijke hygiëne bij. 

En ze leert hen waarom het belangrijk is dat de school schoon is.

Claire zet daarbij ook in op zelfwerkzaamheid. 

Met praktische tips leert ze kinderen hoe zij kunnen meehelpen om de school schoon te houden. 

1 Schoon leert beter

Schrijven, rekenen, kennis van de wereld, maar ook zelfstandig

zijn, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Op de basis-

school wordt het fundament gelegd voor een goede toekomst.

Goed opgeleide leerkrachten en uitgebalanceerd lesmateriaal

zijn daarbij vanzelfsprekend onmisbaar. Wat echter ook belang-

rijk is, is een schone school met een goed binnenklimaat.

In een schoon, fris, goed geventileerd gebouw leren kinderen

beter. En leerkrachten ondervinden dat het ook beter werkt.

Gom weet daar alles van; onze wortels liggen in het onderwijs.

Daar zijn we als schoonmakers begonnen en groot geworden.

Daar hebben wij geleerd vooruit te denken. Dat resulteerde in 

1-2-3-Schoon, een concept om het beste resultaat uit het

schoonmaakbudget voor uw school te halen. Met 1-2-3-Schoon

gaat u voor een gezonde, leefbare en duurzame school. 

2 Geen school is gelijk

Geen kind is hetzelfde, en dat geldt ook voor scholen. Zo wordt

de ene school intensiever gebruikt door leerlingen dan de 

andere. Sommige scholen bieden buitenschoolse opvang en de

andere wordt in de avonduren intensief gebruikt door organisaties

uit de buurt. Op sommige scholen nemen ouders een deel van de

schoonmaakwerkzaamheden op zich en op andere helemaal niet.

Kortom, geen school is gelijk. Elke school vraagt om maatwerk.

1-2-3-Schoon is een gedetailleerd, door Gom ontwikkeld 

concept, dat ons in staat stelt een precies passend schoonmaak-

plan te ontwikkelen en uit te voeren. U geeft aan hoe de situatie

op uw school is en waar de prioriteiten liggen; wij delen onze

werkzaamheden en de intensiteit ervan zodanig in dat wij uw

budget optimaal gebruiken. Dankzij een jarenlange praktijk -

ervaring op honderden scholen door het hele land weet Gom 

als geen ander hoe we de uitvoering zo kunnen doen dat uw

school toch perfect schoon is. Het kost u maar weinig tijd om

zo’n plan met ons op te stellen. Maar het betaalt zich wel uit 

in een optimaal resultaat. Een kwestie van goed met elkaar

samenwerken en helder en transparant afspraken maken.



3 Schoonmaken moet je leren

Basisscholen kennen specifieke ruimtesoorten die om een 

hierop afgestemde schoonmaakaanpak vragen. Vooral de 

toiletten zijn cruciale ruimten in het schoonmaakonderhoud 

van een school. Gom besteedt daar extra aandacht aan. 

Wil een school schoon overkomen, dan moet je meer doen 

dan deze goed schoonmaken. Door veel aandacht te besteden

aan communicatie, bijvoorbeeld door mee te denken hoe ook

ouders en kinderen een bijdrage kunnen leveren. Of door 

zichtbaar iets extra’s te doen; Gom investeert daar graag in. 

Zo kan Gom vuilniszakken beschikbaar stellen voor het opruimen

van projectmateriaal of maakt leerlingen enthousiast voor het

schoonmaken van het schoolplein met knijparmpjes. We stellen

luizenzakken ter beschikking en rusten klaslokalen uit met

schoonmaakattributen. Maar bijvoorbeeld ook door op onze

website een interactief, vrolijk lespakket aan te bieden dat 

kinderen bewust maakt van het belang van schoonmaken. 

Of door het maken van een schoonmaakliedje of -spelletje 

voor de allerkleinsten. Op die manier willen we laten zien dat

‘schoon’ belangrijk is en dat iedereen daaraan een bijdrage kan

leveren. Het echte schoonmaken doen we natuurlijk het liefst

zelf. Want dat is werk voor vakmensen. Een vak waarvoor alle

medewerkers van Gom grondig zijn opgeleid. 

Meer weten over 1-2-3-Schoon? Bezoek dan 123schoon.info

Toiletruimten: testcase voor schoon

Uit onderzoek blijkt dat het met de hygiëne van sanitaire ruimten op basisscholen vaak niet best gesteld is. Gom heeft een heldere

aanpak voor het schoonhouden van deze gevoelige ruimten. Door gebruik te maken van een hygiënekaart in de toiletruimten maken

we kinderen bewust van de persoonlijke hygiëne. Volledig gericht op het schoonmaken van het sanitair. We denken met u mee bij

nieuwbouw of renovatie van de bestaande sanitaire ruimten. We adviseren over de beste vloeren, over de inrichting en aanschaf van

materiaal. Samen met een zorgvuldig geselecteerde partner bieden we verschillende lijnen aan in sanitaire hulpmiddelen zoals houders

voor toiletrollen, zeepdispensers, luchtverfrissers en systemen voor het drogen van de handen. Een aangepast interieur waardoor 

kinderen van de onderbouw zich extra prettig voelen in de toiletgroep. Wij hebben er visie op en helpen ze mee te verwezenlijken. 

Gom denkt graag samen met u vooruit.



Het beste rapport

Gom werkt met de 1-2-3-Schoonkaart, een doorontwikkeling van de schoonmaakkaart die door het ministerie van OCW is ontwikkeld.

Alle afspraken met de school over de frequentie van onze werkzaamheden, de manier waarop de klas voor de schoonmakers wordt

achtergelaten en de schoolvakanties staan daarop vermeld. Op deze kaart kunnen onze medewerkers ook in één oogopslag zien wat,

wanneer, in welke ruimte moet gebeuren en welke bijzondere werkzaamheden zijn afgesproken. Daarnaast werken we met een 

logboek, waarin u en wij notities en opmerkingen kunnen achterlaten. Wel zo helder. Bovendien mag u een maal in de zes weken

bezoek van de Gom-eindverantwoordelijke verwachten, die met u doorneemt hoe we ons werk nog beter kunnen doen. We hechten

veel belang aan een goede communicatie. Als het om schoonmaken gaat, willen we graag de beste van de klas zijn.

Ik ben Claire.

Ik maak jouw school schoon. 

Dat gaat prima, maar het gaat nog beter als jij meehelpt. 

Dat kun je best. 

Hoe? 

Bijvoorbeeld door de wc schoon achter te laten. 

En je handen te wassen na het toiletbezoek.

Door de stoelen op tafel te zetten voordat je naar huis gaat.

Wat denk je, gaat dat lukken?

Vast wel.

Maken we er samen een schone school van. 

Groeten, Claire 
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