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Samenwerkingsovereenkomst  

 

De ondergetekenden:      

1. Naam: 

    Adres: 

    Woonplaats: 

    E-mailadres: 

    Telefoonnummer: 

 

Hierna te noemen "de ouders" 

 

2. naam: 

    Adres: 

    Woonplaats: 

    E-mailadres:            

    Tel: 

    Lidnummer LBRT:  

Marcia van den Heuvel- van der Steen 

Rogvelden 21 

Best 

bestrtvoorjou@gmail.com 

06 55 34 27 68 

163 559 

Hierna te noemen "de RT’er" 

 

In aanmerking nemende: 

Dat de RT’er zich, volgens het beroepsprofiel en de gedragscode van de Landelijke 

Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), ten doel stelt remediale hulp te geven aan 

jeugdigen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht en aan volwassenen die hieraan 

om enigerlei redenen, waaronder medische of agogische indicatie, behoefte hebben, zulks in 

de ruimste zin van het woord;  

Dat de RT’er de doelstelling van de LBRT onderschrijft en bereid is aan de uitvoering hiervan 

zijn/haar medewerking te verlenen en de ouders op verzoek inzage zal verlenen in het 

beroepsprofiel en de gedragscode;  

Dat ouders te allen tijde de wettelijke aansprakelijkheid voor het gedrag van de minderjarige 

hebben; 

 

Komen overeen: 

1. De RT’er geeft NAAM LEERLING, geboortedatum XXXX, 1 keer per week 

remediërende begeleiding.   

Op ………………..van………….tot…………uur 

Op het volgende adres: Rogvelden 21, 5685 JW Best 

mailto:bestrtvoorjou@gmail.com
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Privacy: 

1. Ten behoeve van de remedial teaching is het noodzakelijk dat de RT-er relevante 

persoonsgegevens verwerkt, door deze onder meer op te nemen in het dossier. Het 

kan daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens van de ouders 

en leerling. Door ondertekening van deze overeenkomst geven de ouders uitdrukkelijk 

toestemming aan de RT-er om persoonsgegevens te verwerken conform de actuele 

privacyverklaring van de RT-er. Deze toestemming is noodzakelijk om met de remedial 

teaching te kunnen beginnen. 

 

Financiën:  

2. De vergoeding is volgens eerder ge-e-mailde/bij het kennismakingsgesprek 

overhandigde tarievenlijst.  

3. De ouders ontvangen hiervoor maandelijks een rekening, welke binnen 21 dagen zal 

worden voldaan. 

4. De ouders kunnen er ook voor kiezen om eenmalig de betaling te voldoen. Zij krijgen 

dan een factuur voor 3 of 4 toetslessen, 12 lessen en een evaluatiegesprek met een 

korting van 5%. 

5. De ouders kiezen ervoor om maandelijks / éénmalig de betaling te voldoen ** doorhalen 

wat niet van toepassing is 

6. De RT-er heeft het recht met ingang van een nieuw kalenderjaar een inflatiecorrectie 

toe te passen; indien dat gebeurt wordt het vooraf aan de ouders kenbaar gemaakt. 

7. Om te bepalen of het kind geholpen kan door de RT-er en om zijn/haar niveau vast te 

stellen, worden eerst een aantal toetsen afgenomen. Op basis daarvan wordt 

bekeken wat de verwachting is van de duur van de remedial teaching. Het afnemen 

van de toetsen neemt ongeveer 3-4 lessen in beslag. 

8. Remedial teaching voor kinderen is vrijgesteld van de BTW-plicht door de 

belastingdienst waardoor er geen BTW wordt berekend over het te betalen bedrag. 

Ziekte: 

9. Zowel de ouders als de RT’er hebben een inspanningsverplichting. 

10. In geval van verhindering of ziekte van de leerling dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren 

worden doorgegeven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.  

11. In geval van verhindering of ziekte van de RT-er worden de behandelingskosten niet 

in rekening gebracht. 

12. In geval van langdurige verhindering of ziekte van de RT’er, zal de RT’er zich 

inspannen om vervanging te regelen. Hieraan kunnen echter geen rechten worden 

ontleend. 
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Voortgang: 

13. De RT‘er legt verantwoording van zijn/haar handelen af middels het handelingsplan.  

14. Na afloop van de periode wordt de voortgang vastgelegd in een evaluatieverslag. 

Materiaal: 

15. Materialen die worden geleend, zoals spelletjes, worden met zorg behandeld en 

compleet de volgende les mee teruggenomen. 

16. Wanneer de kaartjes van Rekensprint worden gebruikt tijdens de behandeling, wordt 

hiervoor 50,00 euro borg in rekening gebracht. 

Divers: 

17. Tijdens de schoolvakanties en officiële feestdagen is er geen behandeling, of 

betrokkenen moeten onderling anders hebben afgesproken.  

18. Indien de ouders de remediale zorg voortijdig willen beëindigen, zullen zij dat 14 

dagen van tevoren schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen. 

19. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of om andere nader 

omschreven redenen kan de RT’er deze overeenkomst verbreken. Zij zal dit 

schriftelijk aankondigen. 

20. Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van een jaar ingaande op.....…….. 

en eindigend op………………… 

21. Tijdens deze periode zal de afgesproken lestijd gereserveerd blijven voor de leerling. 

22. Na deze periode kan deze overeenkomst worden verlengd. 

23. Aan het einde van de behandeling vindt een eindevaluatie plaats. 

24. Communicatie met de ouders, waaronder het verzenden van het onderzoeksverslag 

en evaluatieverslag mag verlopen via email: ja / nee *doorhalen wat niet van toepassing is 

25. De ouders geven toestemming om met school te communiceren over de voortgang 

van het remedial teaching: ja / nee * doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

Handtekening ouders:                                       Handtekening RT’er 

 

 

 

Plaats:                                                                        datum: 

 


