
	

Algemene voorwaarden met betrekking tot de bijles 
Aanmelding Contactgegevens   JAde 

Telefoonnummer: 06 185 44 802 
Mailadres:  info@bureau-jade.nl 
Website:  www.bureau-jade.nl 
 
Na het invullen en retourneren van het aanmeldingsformulier wordt uw 
kind definitief op onze aanmeldingslijst gezet. 
Het kan soms voorkomen dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst. 
Dit kan verschillende redenen hebben: 

 Er zijn te weinig aanmeldingen om een groepje van minimaal 5 
leerlingen te formeren voor een en hetzelfde vakgebied. 

 Het traject is inmiddels een aantal weken opgestart, waardoor 
instromen niet wenselijk en mogelijk is.  

Locaties  JAde maakt voor de bijlestrajecten gebruik van verschillende locaties. 
Wij zullen met u overleggen welke locatie het dichtst bij uw woonadres 
is gevestigd en of dit voor u en uw kind te bereizen valt. U kunt op het 
aanmeldingsformulier een keuze voor een locatie aangeven. 
Soms mogen leerlingen van andere scholen toegevoegd worden aan 
groepjes op scholen waar de bijles gegeven wordt aan de eigen 
leerlingen van de school. Wij zullen altijd vooraf met de directie 
overleggen of zij hier bezwaar tegen heeft. 

Bijles op de eigen 
school 

Het is ook mogelijk dat de bijles plaatsvindt op de school van uw kind. 
Dit kan echter alleen als JAde en de school hierover overstemming 
hebben bereikt. 
Indien dit het geval is, ontvangt de school na afloop van het traject 
het evaluatieformulier waarin onze bevindingen beschreven staan.  

Vakgebied U kunt uw kind voor één of meerdere vakgebieden opgeven.  
Er kan bijles gevolgd worden voor: 

 rekenen 
 begrijpend lezen 
  spelling 

Kiest u voor meerdere vakgebieden, dan betaalt u per vakgebied. U 
betaalt dan voor twee of meerdere bijlestrajecten. 

Groepsindeling JAde is verantwoordelijk voor de groepsindeling en het koppelen van 
een leerkracht aan een groep. Hierbij wordt rekening gehouden met 
het rooster van de desbetreffende leerkracht(en), het vakgebied en 
het niveau van uw kind. Het kan voorkomen, dat de dag, tijdstip en/of 
locatie niet naar wens is. Wij zullen te allen tijden contact met u 
opnemen als dit het geval is. U kunt dan uw aanmelding ongedaan 
maken door ons hier schriftelijk of telefonisch van op de hoogte te 
stellen. Op enkele locaties hebben wij vaste dagen gepland; dit heeft 
in overeenstemming met de diverse scholen plaats gevonden. 

Inschaling niveau Op het aanmeldingsformulier dient u aan te geven op welk niveau uw 



kind functioneert op het vakgebied waarop de bijles is gewenst. U kunt 
hiervoor contact met de school opnemen. Wij willen graag het 
beheersingsniveau van uw kind weten; op welk niveau heeft uw kind 
een voldoende score op de CITO toets behaald. U kunt ook bij de 
school een uitdraai vragen van de CITO gegevens en deze aan ons 
verstrekken, zodat wij het instapniveau kunnen bepalen. Dit geldt 
vooral voor de vakgebieden rekenen en spelling. Indien mogelijk 
ontvangen wij ten aanzien van spelling de foutenanalyse van het 
laatst afgenomen dictee. Dit betreft het dictee dat school gebruikt om 
de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen (geen wekelijkse 
controledictees). 

Duur van het 
traject 

12 weken  
Week 1:     startgesprek met leerling/inzage LVS 
                        gegevens/instaptoets/les  
Week 2 t/m 11:  lessen/eindtoets 
Week 12:         evaluatiegesprek/schriftelijke evaluatie 
Uw kind mag bij het evaluatiegesprek aanwezig zijn. 

Tijdsduur van de 
les 

Het uur bijles is opgebouwd uit: 
 50 minuten directe lestijd. Dit is de tijd dat de leerkracht met 

uw kind aan het gewenste vakgebied werkt. 
 10 minuten indirecte lestijd. Dit is de tijd die door de leerkracht 

gebruikt wordt voor het voorbereiden van de lessen, het 
nakijken van het werk, het scoren van de toetsen en het 
invullen van het evaluatieformulier. 

De daadwerkelijke lessen duren voor uw kind dus 50 minuten. 
U wordt voorafgaand aan de eerste les op de hoogte gesteld van de 
start- en eindtijd waarop de bijles plaats vindt. 

Huiswerk Uw kind krijgt regelmatig huiswerk mee. Het is zeer wenselijk dat u uw 
kind aanmoedigt, stimuleert en helpt met plannen. 
Het huiswerk van school heeft daarbij voorrang, maar het huiswerk van 
JAde zorgt ervoor dat uw kind extra oefent met de stof die tijdens de 
bijles is aangeboden.  

Tijdsduur 
evaluatiegesprek 

De gesprekken duren 10 minuten.  
De leerkrachten van JAde vullen voorafgaand aan het gesprek en na 
afloop van de 11 lessen een evaluatieformulier in. Dit formulier vormt 
de leidraad voor het gesprek. 

Communicatie De communicatie met u als ouders vindt veelal via de mail plaats. 
Dit geldt met name voor de groepsindeling, de startdatum en het 
tijdstip van de bijles en de indeling voor de evaluatiegesprekken. 
Wij maken voor de mailing altijd gebruik van het mailadres dat u zelf 
op het aanmeldingsformulier heeft ingevuld. Indien u een mail niet 
gelezen heeft en uw kind daardoor de start van het bijlestraject heeft 
gemist, dient u toch het volledige traject te betalen. 

Afmelden Bij ziekte of afwezigheid van uw kind kunt u dit melden via de mail of 
per telefoon: info@bureau-jade.nl of 06 185 44 802 (het liefst per app of 
sms bericht). 

Afwezigheid Wij verwachten dat uw kind bij alle lessen aanwezig is, zodat hij/zij 
optimaal kan profiteren van de gegeven lessen. Het lesgeld wordt bij 
afwezigheid/verzuim niet geretourneerd of in mindering gebracht bij 
een volgende betaling. Dit geldt ook als uw kind voortijdig stopt met 
het bijlestraject. U dient openstaande rekeningen alsnog te voldoen. 

Motivatie Het is van belang dat uw kind gemotiveerd aan de bijlessen meedoet. 
Wij vragen u om van tevoren met uw kind te bespreken waarom hij/zij 
aan de bijles gaat meedoen. 
Mocht er sprake zijn van verstoring van de bijles door negatief gedrag 
van uw kind waardoor andere kinderen hier hinder van ondervinden, 



dan neemt de bijlesleerkracht telefonisch contact met u op.  
Er worden vervolgens met u en uw kind afspraken gemaakt voor de 
volgende lessen. Houdt uw kind zich niet aan de gemaakte afspraken, 
dan kan JAde ertoe besluiten uw kind niet meer tot de bijles toe te 
laten. 
Ook dan is van kracht, dat er geen lesgeld geretourneerd wordt en u 
eventuele openstaande rekeningen dient te voldoen. 

Tarief Het tarief voor de bijles is € 12,00 (rekenen, begrijpend lezen) of € 15,00 
per keer (spelling). Wij brengen eveneens € 10,00 in rekening voor de 
materiaalkosten; dit is een eenmalige bijdrage.  
Voor de bijles spelling vragen wij € 15,00 per keer. Dit omdat de 
groepjes voor het vak spelling nooit het gewenste aantal van minimaal 
5 leerlingen behaalt. Indien dit wel het geval is, berekenen wij het 
gangbare tarief van € 12,00. 
Bij tussentijds verlies van de werkschriften/materiaal dient u de kosten 
voor het nieuwe materiaal opnieuw te voldoen. 

Betaling U kunt een keuze maken uit de volgende vier betalingsmogelijkheden: 
 Betaling in 3 termijnen overmaken:  

De bedragen kunnen per termijn op het rekeningnummer dat 
op de factuur staat vermeld, worden overgemaakt. Graag het 
factuurnummer en de naam van uw kind vermelden. 

 Betaling in één keer overmaken: 
Het rekeningnummer staat op de factuur vermeld. Graag het 
factuurnummer en de naam van uw kind vermelden. 

 Contante betaling per termijn: 
U ontvangt hiervoor per termijn een kwitantie.  

 Contante betaling in één keer: 
U ontvangt hiervoor een kwitantie. 

Wij verzoeken u om u aan de uiterste betaaldatum te houden. Doet u 
dat niet, dan geldt de volgende procedure: 

 u ontvangt een herinneringsnota met extra 
administratiekosten  

 als u na twee weken niet betaald heeft, wordt een 
incassobureau ingeschakeld, waardoor de kosten voor u nog 
hoger uitkomen aangezien deze kosten op u verhaald worden 

 JAde behoudt zich tevens het recht voor uw kind uit te sluiten 
van de bijles als niet of te laat aan de betaling wordt voldaan. 

 
Rekeningnummer: NL82INGB0006049889 t.n.v. Jeugd Advies- en 
begeleidingsbureau JAde 

Privacyverklaring Privacyverklaring Jeugd Advies- en begeleidingsbureau JAde 
JAde hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. 
Daarom deze privacyverklaring. 
Dossier 
De wet verplicht ons om een dossiers aan te leggen en deze15 jaar te 
bewaren. In de dossiers worden de gegevens vastgelegd  die nodig zijn om 
goede zorg/begeleiding te bieden en/of  zorgvuldig onderzoek te doen.  
Rechten 
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw 
dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, 
dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent 
u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons 
verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. 
Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw 
dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. 
Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw 
kinderen, worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 
Geheimhouding 



Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij 
alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind 
spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook 
zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen 
zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u 
te bespreken.     
Rechten van u en uw kinderen 
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende 
ouders zijn rechten uit. 
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind 
en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. 
Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.  
 
Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om 
een andere reden niet in staat om zijn/haar rechten uit te oefenen, of de 
gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn/haar gezaghebbende ouders 
zijn/haar rechten namens hem/haar uit. Gaat het om een volwassene die door 
een beperking of stoornis zijn/haar rechten niet kan uitoefenen, dan kan de 
mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de 
rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers 
of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.   
Meer informatie 
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of 
mailen met: 
 

Jeugd Advies- en begeleidingsbureau JAde 
 drs. Anja Bruinshorst en Jantien Steensma 
 Folkoreweg 92 
 1326 LM Almere 
  06 18544800 / 0618544802 
  info@bureau-jade.nl 

 


