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Algemene Voorwaarden - Ouders 
Onderdeel van de door JAde verstrekte offerte 

Begeleidingstijden Onze begeleidingstijden zijn opgebouwd uit directe en indirecte 
minuten. Voor een uur begeleiding bestaat de directe 
begeleiding uit 50 minuten en de indirecte begeleiding uit 10 
minuten. Voor een half uur is dit 25 minuten directe en 5 minuten 
indirecte begeleiding. 
De indirecte begeleiding wordt door de leerlingbegeleider 
gebruikt voor het bijhouden van het logboek, schrijven van het 
evaluatieformulier, de voorbereiding, nakijken, korte contacten 
met ouders en indien gewenst met school etc. 

Begeleidingsmomenten De begeleidingsmomenten worden voorafgaand aan het 
traject zoveel mogelijk in samenspraak met u vastgelegd. Dit 
betekent dat er in principe niet van deze begeleidingstijden 
wordt afgeweken. Echter het kan voorkomen dat u of de 
leerlingbegeleider genoodzaakt is om een begeleidingsmoment 
te verplaatsen. Indien dit gewenst is, zal altijd in 
overeenstemming een nieuwe datum gepland worden. 

Inhalen 
begeleidingsmomenten 
 
 

De begeleidingsmomenten worden ingehaald wanneer: 
 de leerlingbegeleider ziek/afwezig is. Bij een kortdurende 

afwezigheid zal de leerlingbegeleider zelf de 
begeleidingsmomenten op een ander tijdstip inhalen; dit zal 
in overleg met u plaats vinden. Bij langdurige afwezigheid, 
langer dan een week, zal JAde voor vervanging zorgen. U 
dient dan rekening te houden met het feit dat het tijdstip van 
de begeleidingsmomenten kunnen afwijken van die van de 
vaste leerlingbegeleider. 

 het een langdurig traject betreft en uw kind 1x in de week 
begeleid wordt. Dit geldt eveneens voor de Christelijke 
feestdagen. 
* Dit is niet van toepassing bij de 12-weken trajecten. Valt de begeleiding op  
  een Christelijke feestdag dan schuift het traject een week door. 

Afwezigheid kind Bij ziekte/afwezigheid van uw kind dient u de leerlingbegeleider 
op tijd op de hoogte te brengen. Doet u dit niet dan zijn wij 
genoodzaakt de begeleiding in rekening te brengen.  
Bij trajecten van 12 weken mag uw kind gedurende het traject 
één keer verzuimen.  
Het traject zal dan een week langer duren. 
Bij meerdere keren verzuim zijn wij genoodzaakt de 
begeleidingsmomenten in rekening te brengen en zullen de 
begeleidingsmomenten niet worden ingehaald.	  

Vakanties Er vindt geen begeleiding plaats tijdens de door OC&W 
geplande schoolvakanties; dit is inclusief de Christelijke 
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feestdagen. Mochten de vakanties van de school hiervan 
afwijken, dan dient u de leerlingbegeleider van tevoren op de 
hoogte te brengen. 

Toestemmingsformulieren Voorafgaand aan het begeleidingstraject dient JAde een 
ondertekend toestemmingsformulier van u in haar bezit te 
hebben. Hiermee wordt vastgelegd dat u het eens bent dat de 
begeleiding door een medewerker van JAde wordt uitgevoerd 
en dat er, indien nodig, informatie over uw kind mag worden 
gedeeld. Het toestemmingsformulier zal door JAde worden 
aangeleverd.  

Urenverantwoording De leerlingbegeleider houdt een urenverantwoording bij. Dit 
houdt in dat hij/zij alle begeleidingsmomenten in het hierboven 
genoemde document zal opnemen. De urenverantwoording is 
onderdeel van de factuur. 
* Dit is niet van toepassing bij de 12-weken trajecten. 

Betaling U ontvangt voorafgaand aan de start van het 
begeleidingstraject een factuur. U dient de eerste 4  
begeleidingsmomenten te voldoen. Als JAde de betaling heeft 
ontvangen, zal de begeleiding van start gaan. In de factuur 
staan de betalingstermijnen. U dient deze betalingstermijnen in 
acht te nemen. Gebeurt dit niet dan zijn wij helaas genoodzaakt 
de begeleiding van uw kind per direct stop te zetten. 

Evaluatiegesprek Langdurige begeleidingstrajecten 
Bij langdurige trajecten houdt de leerlingbegeleider voor zichzelf 
een logboek bij van haar/zijn bevindingen. Het logboek dient als 
uitgangspunt voor de eindevaluatie die zal plaats vinden na 
afloop van het traject. De bevindingen van de 
leerlingbegeleider worden in een gesprek met u gedeeld. 
 
12-weken trajecten 
Bij een12-weken traject houdt de leerlingbegeleider het 12e 
begeleidingsmoment een evaluatiegesprek met u. De 
leerlingbegeleider vult tevens een evaluatieformulier in dat als 
leidraad voor het gesprek dient. U krijgt na afloop van het 
gesprek het evaluatieformulier mee naar huis. U kunt het 
evaluatieformulier zelf aan de school verstrekken of de 
leerlingbegeleider vragen dit te doen. 
 
Huiswerkbegeleiding 
Indien uw kind wordt begeleid bij het maken van het huiswerk, 
zal er geen sprake zijn van een evaluatiegesprek. 

Schoolactiviteiten Wij vragen u de leerlingbegeleider van JAde op de hoogte te 
brengen van schoolactiviteiten die mogelijk op de 
begeleidingsmomenten van uw kind vallen (bijvoorbeeld kamp, 
schoolreisje etc.). U kunt dan samen met de leerlingbegeleider 
een andere datum plannen.  
Bij 12- weken trajecten mag uw kind slechts eenmaal verzuimen. 
* zie item ‘Afwezigheid kind’  

Materiaal JAde maakt in de begeleiding gebruik van eigen 
materialen/werkschriften. Er wordt € 10,- in rekening gebracht als 
er tijdens de begeleiding gebruik gemaakt wordt van dit 
verbruiksmateriaal. Bij tussentijds verlies van een werkschrift dient 
u de kosten à € 10,- opnieuw te voldoen voor het nieuw te 
gebruiken materiaal.  

Beëindiging traject Bij  voortijdige beëindiging van langdurige begeleidingstrajecten 
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dient JAde 1 maand vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld te 
worden. 
Bij 12-weken trajecten dient u bij voortijdige beëindiging het 
volledige traject te voldoen. 

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 
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