OVEREENKOMST TOT HET VERZORGEN VAN ONDERWIJS
(t.b.v. leerlingen die in behandeling zijn bij revalidatiecentrum De Hoogstraat)
ONDERGETEKENDEN
Stichting De Kleine Prins, gevestigd te Baarn, bevoegd gezag van Mytylschool Ariane de
Ranitz, vertegenwoordigd door de heer P.J. Swuste, hierna te noemen “Ariane de Ranitz”,
EN:
Samenwerkingsverband V(S)O Eemland, vertegenwoordigd door de heer R. Poortstra
komen het volgende overeen:
Doel van de overeenkomst
1. Partijen willen het leerproces en het leerprogramma continueren voor leerlingen die in
het kader van revalidatie tijdelijk op De Hoogstraat verblijven.
2. Het verzorgen van onderwijs dient bij te dragen aan de behandeling op De Hoogstraat.
3. In het kader van deze overeenkomst draagt SWV V(S)O Eemland middelen over aan
Ariane de Ranitz.
Reikwijdte

Deze overeenkomst heeft betrekking op
 leerlingen die ingeschreven staan op een VO-school in SWV V(S)O Eemland of op een
VSO-school staan ingeschreven en vallen onder de zware ondersteuningsbekostiging
van SWV V(S)O Eemland.
 leerlingen als hierboven omschreven en die op grond van hun
ondersteuningsbehoefte tijdelijk een individuele ondersteuning krijgen die wordt
uitgevoerd op De Hoogstraat.
SWV V(S)O Eemland kent de ondersteuning toe in samenspraak met de school van herkomst
waar in een OPP de ondersteuning wordt opgenomen. De leerling blijft ingeschreven op de
school van herkomst. SWV V(S)O Eemland beschouwt de ondersteuning als een bijzondere
TLV-Residentieel, bekostigingscategorie Midden.
Duur van de overeenkomst
1. Deze overeenkomst gaat (met terugwerkende kracht) in op 1-8-2014 en is één
schooljaar geldig, behoudens wijzigingen in wet en regelgeving. Jaarlijks wordt voor 1
mei door partijen geëvalueerd. Zonder opzegging wordt de overeenkomst steeds
voor 1 schooljaar verlengd.
2. Een individuele ondersteuning gaat in op het moment van toekenning door SWV
V(S)O Eemland (datum besluit) en eindigt op het moment dat de leerling weer in
staat is tot het volgen van onderwijs op de school van herkomst.
Onderwijs
1. De start van een individuele ondersteuning wordt altijd gemeld bij SWV V(S)O Eemland
op info@swveemland.nl
a. Naam leerling
b. Geboortedatum
c. School van herkomst, schoolsoort, leerjaar
d. Contactpersoon Ariane de Ranitz

2. Bij de start van de individuele ondersteuning wordt op grond van een actueel OPP door
de Hoogstraat in samenwerking met de school van herkomst een beginsituatie bepaald.
Het OPP is op de Hoogstraat en in afschrift op de school van herkomst. Dit OPP wordt
regelmatig geëvalueerd.
3. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten op het lesprogramma van de school van herkomst.
4. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het lesmateriaal van de school van herkomst.
5. Bij de terugkeer naar de school van herkomst vindt een overdracht plaats en wordt een
geactualiseerd OPP meegegeven.
6. Bij afsluiting krijgt SWV V(S)O een melding van de einddatum.
Medewerking aan wettelijke verplichtingen

SWV V(S)O Eemland en Ariane de Ranitz/ De Kleine Prins verlenen, waar nodig, elkaar
medewerking om verplichtingen jegens de onderwijsinspectie en eventuele andere
overheidsinstanties na te komen.
Overdracht van middelen
1. In het kader van de verzorging van onderwijs door Ariane de Ranitz verplicht SWV V(S)O
zich op basis van deze overeenkomst gedurende de looptijd van een individuele
ondersteuning tot een ondersteuningsbekostiging per leerling per week van € 400.
2. Gedurende de door de overheid vastgestelde zomervakantie (regio midden) en de
kerstvakantie zal het bedrag per week niet worden doorberekend.
3. Wanneer de overeenkomst niet op de maandag aanvangt c.q. op de vrijdag wordt
beëindigd, zal de prijs per week naar rato van het aantal dagen worden berekend
(waarbij de week wordt gesteld op vijf dagen).
4. Ariane de Ranitz zal na afloop van elke maand een factuur sturen naar SWV V(S)O
Eemland.
5. SWV V(S)O Eemland verplicht zich om na ontvangst van de factuur het bedrag zonder
inhouding of korting binnen twee schoolweken over te maken op IBAN nummer
NL72ABNA0218466641.
6. Bij niet of niet tijdige betaling is SWV V(S)O gehouden tot een volledige vergoeding van
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.
Algemeen
1. Wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Aldus opgemaakt en ondertekend:
Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

SWV V(S)O Eemland

Ariane de Ranitz,

R. Poortstra
Directeur SWV V(S)O Eemland

P.J. Swuste
Directeur Ariane de Ranitz (VSO)
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