
Plaats en Datum : ……………………………………………………………………………………… 

 

 

OVEREENKOMST ouders – plusklas Unique  

Plusklas uniQue  en de ouders van ...................................................... zijn ten aanzien van het bezoeken door 

...................................(hierna te noemen: de leerling) van Plusklas UniQue het volgende overeen gekomen: 

1. Bezoek Plusklas 

De leerling bezoekt de plusklas gedurende het schooljaar 2017/2018 wekelijks op de vrijdagochtend. Voor het eerst 

op 8 september 2017 voor het laatst op 22 juni 2018. De tussenliggende dagen die in de reguliere schoolvakanties 

vallen is er geen plusklas. De kalender staat op de site van de plusklas. De Plusklas bevindt zich op de locatie: 

Grutterijstraat 11, 5109 TD ’s Gravenmoer. 

De lestijden van de plusklas zijn van 9.00 uur tot 12.00 uur. De ouders/ verzorgers brengen hun kind naar de Plusklas 

tussen 8.50 u en 9.00 u. Vanaf 11.50 uur zijn de ouders/ verzorgers welkom voor het ophalen van hun kind.  

2. Afwezigheid kind 

Wanneer de leerling door ziekte of om andere redenen de plusklas niet bezoekt dan geven de ouders dit zo tijdig 

mogelijk door aan de plusklas. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met: Ans Ramaut 06 349 49 873 

Wanneer de leerling door ziekte of om andere redenen de plusklas niet bezoekt dan geven de ouders dit ook door 

aan de school van hun kind. 

3. Afwezigheid leerkracht 

Bij afwezigheid van de leerkracht zorgt de plusklas voor vervanging. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan gaat de 

leerling op de betreffende dag gewoon naar school. De ouders melden dit dan vooraf bij de leerkracht van hun kind. 

( Wanneer de leerkracht afwezig is en er niet voor vervanging gezorgd kan worden, mag dit maximaal twee keer per schooljaar voorkomen 

voordat dit consequenties heeft voor de financiële afspraken tussen de ouders en plusklas UniQue. Daarna wordt de betaling van de 

ouderbijdrage verlaagd met een bedrag voor iedere ochtend die uitvalt. ) 

4. Contact leerkracht – ouders 

Twee keer per jaar wordt een infoavond georganiseerd ( okt en juni ) waarop ouders elkaar kunnen ontmoeten, er 

kennis kan worden gemaakt met de plusklas en de juf en er uitleg gegeven wordt over het reilen en zeilen in de 

plusklas. Ook geïnteresseerde ouders en leerkrachten zijn welkom. Daarnaast zijn geen vaste evaluatiemomenten in 

de plusklas, evaluatiegesprekken worden aangevraagd en zijn het initiatief van ouders en zijn vrijblijvend, ze kunnen 

ook op andere momenten ingepland worden, het liefst meteen na de plusklasbijeenkomst op vrijdag. Wanneer je als 

ouder behoefte hebt aan een gesprek, dan plannen we dat in.  

5. Contact leerkracht – school van het kind 

Er kan altijd contact opgenomen worden telefonisch of per mail, daar zijn geen kosten aan verbonden. Contact met 

de school van uw kind kan ook in de vorm van begeleidingsgesprekken met de leerkracht van de leerling op hun 

school plaatsvinden. Deze gesprekken kunnen zo vaak als nodig ingepland worden. De gesprekken worden los van de 

plusklasbijdrage afgerekend aan een uurtarief van 52€ exclusief BTW. Ook de school kan begeleidingsgesprekken 

aanvragen.  

 



6. Samenwerking plusklas – school 

Het is heel fijn voor het kind, als de leerkracht zich verbindt om de informatieavond te volgen en zijn / haar best te 

doen om de lesstof te compacten en het kind tijd en ruimte in de weektaak kan geven voor de verrijkingsopdrachten 

vanuit de plusklas. Ouders spelen hier een belangrijke rol om die voorwaarden van dichtbij te monitoren en 

eventueel het gesprek aan te gaan. Waar nodig kan een begeleidingsgesprek aangevraagd worden. 

Wanneer het kind door het bezoeken van de plusklas schoolactiviteiten mist dan is er overleg mogelijk met de 

leerkracht van de plusklas om te bekijken of de plusklas een bijdrage kan leveren aan een oplossing. 

Daarnaast is er ook overleg tussen plusklasleerkracht en school mogelijk op het moment dat er zich op school een 

gebeurtenis voordoet, waardoor het kind het bezoeken van de plusklas een keer zou moeten overslaan. (schoolreis, 

uitvoering musical bijvoorbeeld). 

Ten aanzien van beide situaties wordt een zo groot mogelijke terughoudendheid betracht. 

7. Aansprakelijkheid & verzekering 

Tijdens het bezoeken van de plusklas valt het kind onder de aansprakelijkheidsverzekering van de eigen school. Deze 

verzekering biedt dekking van een kwartier voor schooltijd (08.30 uur) tot een kwartier na schooltijd (12.15 uur). De 

ouders hebben dit bij de school van het kind geverifieerd. Voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school 

geen dekking biedt gebeurt het reizen van het kind van en naar de plusklas onder verantwoordelijkheid van de 

ouders. 

Plusklas UniQue aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die het kind tijdens het 

bezoeken van de plusklas en het reizen van en naar de locatie oploopt. Kinderen nemen deel aan de plusklas op 

eigen verantwoordelijkheid. 

8. Termijn 

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die genoemd wordt in artikel 1. Beëindiging van de 

overeenkomst is alleen mogelijk indien er sprake is van zwaarwegende redenen.  

9. Financiële bijdrage 

De kosten per leerling voor Plusklas uniQue bedragen € 1182,- per schooljaar. Met ondertekening geven de ouders 

aan dat zij vrijwillig de betaling van de kosten voor hun rekening nemen. 

Plusklas uniQue zal drie maal per jaar vragen om een derde deel van de kosten over te maken: 1 september 2017,           

1 december 2017 en 1 maart 2018. Het bedrag kan ook in één keer overgemaakt worden. 

Wanneer het kind, om welke reden dan ook, gedurende één of meer ochtenden de Plusklas niet bezoekt dan bestaat 

er geen recht op vermindering van bovengenoemde kosten. 

( Voor kinderen die later instromen wordt de betaling van de ouderbijdrage verlaagd met een bedrag voor iedere ochtend dat ze nog niet 

deelnamen aan de plusklas. ) 

10. Evaluatie, eventuele opzeg en uitstapmomenten 

De evaluatiemomenten zijn ook de momenten waarin eventueel beslist kan worden om te stoppen met het 

deelnemen aan de plusklas. Er moet wel ruim vooraf aangegeven worden dat er zich problemen voordoen en dat er 

gedacht wordt aan opzeggen. De betalingen worden daarna stop gezet, er vindt geen terugbetaling plaats. 

 

 



11. Verantwoordelijkheid school  

De ouders hebben van de basisschool van hun kind toestemming gekregen om hun kind de Plusklas uniQue te laten 

bezoeken en hebben deze toestemming schriftelijk vastgelegd.  

De ouders zijn er van op de hoogte dat de school van hun kind de wettelijke en onderwijsinhoudelijke 

eindverantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs voor hun kind.  

12. Ten slotte 

Wanneer zich situaties voordoen die niet in deze overeenkomst geregeld zijn, dan treden de ouders en Plusklas 

UniQue met elkaar in overleg, waarbij zij zich inzetten voor het bereiken van een oplossing waar beiden zich in 

kunnen vinden. 

 

Namens Plusklas uniQue                                                                      Namens de ouders / verzorgers 

Naam        Naam 

 

 

………………………………………………………………….                                  ………………………………………………………………………. 

 

Datum        Datum 

………………………………………………………………….                                  ……………………………………………………………………….. 

 


