
Laatste update: januari 2023   Stichting VrijWijs 

Algemene voorwaarden 
 
Artikel 1 – Definities 

VrijWijs: Stichting VrijWijs 

Start VrijWijs: De datum waarop jouw kind de wenperiode start. 

Inschrijving VrijWijs: De datum waarop de wenperiode is afgerond en de aanmelding definitief is vanuit ouder(s) en VrijWijs. 

Experts: Alle externe medewerkers van VrijWijs. 

Artikel 2 – Aanmelding 

1. Je meldt jouw kind aan via het online formulier. 

2. We spreken een kennismakingsgesprek af. Tijdens dit gesprek wordt ook de wenperiode besproken. 

3. De wenperiode start. 

4. Aan het eind van de wenperiode hebben we een evaluatiegesprek en volgt inschrijving of uitschrijving. 

5. De inschrijving is officieel als het eerste entreegeld - €1250,00 - is overgemaakt. 

Van alle gesprekken en betalingen wordt een notitie gemaakt in het portfolio van het kind. Dit gedeelte is voor het kind niet inzichtelijk. 

Artikel 3 – Tijden 

VrijWijs biedt onderwijs aan op maandag tot en met donderdag. 

Vanaf 8:30 uur mag je jouw kind brengen. 

Om 9:00 uur starten we gezamenlijk de dag en starten we het eerste leerblok. 

Om 10:00 uur houden we gezamenlijk een kleine pauze voor wat fruit en drinken. Daarna gaan we naar buiten om te spelen. 

Om 10:45 uur begint het tweede leerblok. 

Om 12:00 uur is de lunchpauze en nemen we de tijd om buiten te spelen. 

Om 12:45 uur begint het derde leerblok. 

We sluiten de dag af om 13:45. 

Van 14:00 tot 14:15 worden de kinderen opgehaald. 

Artikel 4 – Locatie 

Het adres van de locatie VrijWijs Rotterdam is Korperweg 6, 3084NC Rotterdam. 

VrijWijs werkt samen met Scouting Charlois Rotterdam.  

VrijWijs gaat met de groep regelmatig naar buiten, met het OV of ander vervoer. We blijven altijd bij elkaar en lopen rustig twee aan twee in de rij. 

Er is altijd een tweede volwassene mee als we gebruik maken van het OV of ander vervoer. 

Kinderen zijn nooit zonder toezicht buiten de ruimtes van VrijWijs. 

We vragen de ouders om het kind/de kinderen tussen 8:30 en 9:00 naar de locatie te brengen en op te halen tussen 14:00 en 14:15. 

Artikel 5 – Betalingen. 

1. Voor het eerste jaar is het entreegeld €1250,00. 

2. Voor het tweede en alle navolgende jaren is de jaarlijkse bijdrage €500,00 

3. Het maandelijkse leergeld* is vastgesteld op €475,00 

- Het maandelijkse leergeld wordt iedere eerste werkdag van de maand overgemaakt op rekening nr NL98 TRIO 0320 5081 96 t.n.v. Stichting 

VrijWijs. 

- De verplichte jaarlijkse bijdrage wordt iedere eerste dag van het nieuwe jaar van moment van inschrijven overgemaakt. 

- VrijWijs stuurt geen automatische incasso’s. We verzoeken jou om zelf de betalingen in de gaten te houden. 

Afspraken rondom betalingen, betalingsregelingen, etc. zijn terug te lezen in het document ‘Leercontract’, te vinden op onze website. 

Artikel 6 – Start VrijWijs oktober 2022 

VrijWijs start op 31 oktober 2022 met de eerste groep kinderen. Om VrijWijs als een gezonde organisatie neer te zetten en te kunnen waarmaken 

waar we voor staan zijn een aantal voorwaarden van belang. Als deze voorwaarden ontbreken wordt de start van VrijWijs uitgesteld. 

- Een persoonlijke kennismaking met jouw kind(eren). 

- Een ingevuld inschrijfformulier. 

- De betaling van het entreegeld. 

- De betaling van de maandelijkse bijdrage. 

*Het lesgeld van VrijWijs wordt jaarlijks geïndexeerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de, op deze website genoemde, bedragen.   

https://forms.gle/8JTuUjR9xosoWURH8

