
Algemene Voorwaarden Oosterwoldschool Sofia - versie maart 2023 
  
In deze Algemene Voorwaarden wordt met een aantal basisafspraken beschreven hoe ouders binnen de  
Oosterwoldschool Sofia zich verhouden tot elkaar en tot de school. In het document over organisatiestructuur 
wordt verder ingegaan op hoe we ons organiseren. 

Begrippen 
1. Oosterwoldschool Sofia: De Coöperatieve Vereniging Oosterwoldschool Sofia is de oudercoöperatie. 
2. Schooljaar: 1 augustus t/m 31 juli. 
3. De ouder: de wettelijke ouder(s)/verzorgers van het kind dat staat ingeschreven. 

  
Algemeen 

4. Vanaf het moment dat kinderen worden ingeschreven bij de Oosterwoldschool Sofia en het inschrijf-
geld is betaald, gaan de Oosterwoldschool Sofia en de ouder een verbintenis met elkaar aan.  

5. Ouders die actief deelnemen in een werkgroep zijn hierdoor lid van de coöperatie. 
6. Het pedagogisch team is verantwoordelijk voor de vormgeving van het onderwijs, binnen de in de 

statuten gestelde kaders en in afstemming met de ouders.  
7. Het pedagogisch team is verantwoordelijk voor een levend visiedocument.  
8. De verbintenis tussen de ouder en de Oosterwoldschool Sofia wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.  
9. Als ten tijde van inschrijving een kind nog niet een dag(deel) op de Oosterwoldschool Sofia heeft 

proef gedraaid, behouden leerkrachten zich het recht voor deze inschrijving na het proefdraaien on-
gedaan te maken als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Het inschrijfgeld wordt dan teruggestort.  
 
Betalingen 

10. De ouder betaalt de Oosterwoldschool Sofia eenmalig €375,- inschrijfgeld uiterlijk op de dag voor de 
eerste schooldag. Dit inschrijfgeld hoeft niet opnieuw betaald te worden bij inschrijving van een vol-
gend kind uit hetzelfde gezin. 

11. De ouder betaalt de Oosterwoldschool Sofia €4.500,- voor een geheel schooljaar. Voor meer kinderen 
uit hetzelfde gezin is dit €3.300,- per kind. Dit wordt betaald in 12 termijnen van €375 of €275, tenzij 
anders afgesproken. De ouder betaalt uiterlijk de 25e van elke maand. 

12. De betaalverplichting start gelijk met de eerste schooldag van nieuw ingeschreven kinderen. 
13. Betaling geschiedt door bankoverschrijving, al dan niet door middel van automatische incasso.  
14. Als de ouder niet binnen de gestelde termijnen kan betalen, meldt de ouder dit schriftelijk bij de Oos-

terwoldschool Sofia. Met de werkgroep financiën wordt een betalingsregeling vastgesteld. 
  
Ontbinding 

15. Kinderen kunnen worden uitgeschreven: 
1. bij het bereiken van een leeftijd waarop het kind naar het voortgezet onderwijs doorstroomt. 
2. bij wisseling van school tijdens de zomervakantie met schriftelijke opzegging door de ouders 

uiterlijk 1 juni.   
3. bij wisseling van school tijdens het schooljaar geldt een schriftelijke opzegtermijn van 2 volle 

kalendermaanden. (Voorbeeld: opzeggen op 15 maart betekent een ontbinding per 1 juni) 
4. in situaties van overmacht. Dit wordt in gesprek met elkaar vastgesteld.  
5. indien er bij een betalingsachterstand geen betalingsregeling kan worden getroffen of de ou-

der zich niet aan de betalingsregeling kan houden. 
16. Als er een onwerkbare situatie is ontstaan tussen ouders en leerkracht is het uitgangspunt er samen 

uit te komen. Als na gesprekken, eventueel met tussenkomst van de vertrouwenspersoon of het be-
stuur, de situatie nog steeds onwerkbaar is, behouden leerkrachten en de ouders zich het recht voor 
deze verbintenis te beëindigen. 
  
Privacybeleid 

17. De ouder geeft bij inschrijving automatisch toestemming aan de Oosterwoldschool Sofia om zijn/haar 
persoonsgegevens en die van de kind(eren) te verwerken ten behoeve van de leerling administratie, 
financiële administratie en interne communicatie.  

18. De ouder geeft bij inschrijving automatisch toestemming aan de Oosterwoldschool Sofia voor interne 
inhoudelijke kindbesprekingen binnen het leerkrachtenteam. Als er extern overleg over het kind nodig 
is wordt toestemming aan de ouders gevraagd. 

19. De ouder geeft bij inschrijving automatisch toestemming voor het gebruik van herkenbare foto’s van 
het kind ten behoeve van promotie van de Oosterwoldschool Sofia, tenzij hier schriftelijk bezwaar te-
gen wordt gemaakt.


