ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn tussen stichting Openhaard en de ouders/verzorgers van de leerling. De partijen dienen zich
aan deze voorwaarden te houden. Deze voorwaarden zijn vanaf de datum van ondertekening van het inschrijfformulier geldig.
Activiteiten en projecten periodes:
1. De periode van activiteiten en projecten duurt van september tot en met juni in het jaar.
2. Deze algemene voorwaarden heeft een looptijd van 10 maanden. Na ommekomst van de looptijd wordt deze stilzwijgend
automatisch en telkenmale met een nieuwe (activiteiten en projecten) periode van 10 maanden verlengd, tenzij deze algemene
voorwaarden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand mondeling/schriftelijk is opgezegd tegen het einde
van de betreffende looptijd.
3. Deze voorwaarden gelden voor alle (tussentijdse) inschrijvingen vanaf de datum van inschrijving.
Betaling:
4. De ouderbijdrage(n) worden jaarlijks per activiteit(en) en project(en) bepaald.
Vakanties en/of feestdagen, volgens de jaarplanning, worden van de som van de maandvergoedingen in een activiteiten en
projectenjaar afgetrokken waarna dit bedrag gelijkmatig over de maanden wordt verdeeld.
5. Bij inschrijving van twee kinderen, wordt er op het tweede kind een korting van 20% toegepast op de maandelijkse
ouderbijdrage. Bij inschrijving van drie kinderen wordt er op het derde kind een korting van 50% toegepast op de maandelijkse
ouderbijdrage. De kortingen zijn toepasbaar zolang de situatie ongewijzigd blijft.
6. Voor activiteiten zoals (kamperen, pretpark, excursie, etc.) wordt een extra financiële bijdrage gevraagd van de ouders.
7. Stichting Openhaard heeft het recht om meerdere malen het incasso te verrichten, indien het ouderbijdrage niet kan
worden geïncasseerd.
Algemene voorwaarden:
8. Het is aan de ouder zelf om voor zijn/haar kind een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen eventueel te ontstaan
schade tijdens de activiteiten periode van stichting Openhaard.
9. Het is niet toegestaan om grote hoeveelheden geld, (meer dan € 10) en waardevolle spullen (cd/mp3-speler, mobiele telefoon,
gouden ketting, ring e.d.) naar stichting Openhaard mee te nemen. Eventuele ontstane schade is voor rekening van de ouders.
Stichting Openhaard aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid tot welke ontstane schade dan ook.
10. Leerlingen volgen de activiteiten en projecten op de data die door stichting Openhaard is bepaald. Tijdens de normale
vakantie periodes (kerstvakantie, voorjaarsvakantie, paasvakantie, etc.) hebben de leerlingen vrij.
11. Bij eventueel te ontstaan verzuim dienen de ouders stichting Openhaard tijdig op de hoogte te stellen.
12. Het is de leerling niet toegestaan om zonder toestemming vooraf en om welke reden dan ook de de locatie van stichting
Openhaard te verlaten. Geschiedt dit toch, dan komen de ouders de volledige verantwoordelijkheid toe omtrent het verlaten
van de locatie en tevens zal de betrekking tussen leerling/ouder en stichting Openhaard herzien worden. Tijdens de pauze
moeten leerlingen toestemming vragen om naar buiten te gaan. Anders is stichting Openhaard niet verantwoordelijk voor de
consequenties.
13. De
leerling dient zich te houden aan de huisregels van stichting Openhaard: klaslokaal, toiletten, gezamenlijke ruimten, eetzaal,
gang, kantine, enz.
14. De leerling is verplicht, deel te nemen aan alle activiteiten, die zijn opgenomen in het activiteiten en projectenprogramma.
15. Indien de leerling is (zal worden) getest op dyslexie / faalangst / anders* (*leerproblemen en –stoornissen en andere
omstandigheden) en bijzonderheden/omstandigheden met betrekking tot gezondheid zoals hartaandoeningen, astma,
psychologische aandoeningen, waarvan u het stichting Openhaard in kennis wilt stellen, dienen de ouders vooraf aan de
directie bereikbare instantiegegevens, zoals adres, datum, telefoonnummer meegedeeld te worden.
16. De ouders zijn verantwoordelijk voor de tijdige aanwezigheid van de kinderen en diens lesmateriaal.
17. Afhankelijk van de tussentijdse instroom en uitval van de kinderen heeft stichting Openhaard de bevoegdheid
om de groepsindelingen en lesroosters te wijzigen.
Gedragscode:
18. De leerling mag geen onzedelijke en/of politieke kranten, tijdschriften, films of videobanden bij zich hebben..
19. Indien de leerling zowel in de les als tijdens de pauze zich onverantwoordelijk, onacceptabel gedraagt en/of vloekt tegen
zijn/haar begeleid(st)er, medeleerling of derden dan wordt de leerling (na overleg met ouders) voor een periode van een
maand geschorst.
20. De leerling dient goed zorg te dragen voor de hem/haar toegereikte gebruiksartikelen. De schade die aan de gebruiksartikelen
wordt aangebracht, dient door de ouders van de leerling te worden vergoed.
21. De leerling mag geen slechte gebruiken hebben zoals; roken, drugsgebruik en alcoholgebruik. Leerlingen van wie slechte of
schadelijke gebruiken waargenomen wordt, wordt na overleg met de ouders voor een een maand geschorst.
22. Het is verboden dat de leerling snijdende, ontploffende, ontvlambare en/of andere objecten van dien aard (mes, lucifers,
schroevendraaier, vuurwerk etc.)mee te nemen naar stichting Openhaard.
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