Convenant School en Buitenschoolse Opvang
De ondergetekenden:
A) CBS de Regenboog, gevestigd te Nieuwaal, vertegenwoordigd door
mevrouw G.W. Hoevenaren,
hierna te noemen “partij A”;
en
B) Kinderopvang ’t Schansje, gevestigd te Zaltbommel, vertegenwoordigd door
de heer A.P. van der Schans,
hierna te noemen “partij B”,
overwegende dat partij A en partij B:
-

-

Samenwerken bij de organisatie van een aanbod naschoolse opvang en
vakantieopvang door partij B voor de leerlingen van partij A.
Transparante afspraken maken over operationele afstemming
uitvoeringsafspraken, reikwijdte Convenant, pedagogisch klimaat, informatieuitwisseling en informatievoorziening aan de ouders, aansprakelijkheid en
geschillen.
Deze afspraken vastleggen in dit Convenant.

Artikel 1: Algemeen
Lid 1
Partij B heeft als kernactiviteit het aanbieden van kinderopvang voor kinderen van
0 jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd en biedt in die hoedanigheid
haar diensten onder andere aan, aan partij A.
Lid 2
Partij B voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet Kinderopvang stelt.
Lid 3
Partijen verplichten zich tegenover elkaar tot het nakomen van de afspraken zoals in
dit Convenant zijn opgenomen.
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Lid 4
Partij A en partij B stellen beiden één contactpersoon aan voor overleg over
organisatorische zaken. Bij aanvang betreft de contactpersoon van partij A: mevrouw
Hoevenaren, directeur van de basisschool, en bij partij B: de heer van der Schans,
houder van de kinderopvangorganisatie.
Artikel 2: Dienstverlening
Lid 1
Partijen komen overeen dat de partij B ten behoeve van partij A de naschoolse en
vakantieopvang zal verzorgen vanaf 1 april 2016.
Lid 2
De dienstverlening heeft betrekking op opvang na schooltijd, tijdens schoolvakanties,
roostervrije dagen en studiedagen van de basisschool. Partij B heeft hierbij
uitdrukkelijk het recht bij te weinig aanmeldingen hiervan af te wijken in verband met
het economisch en organisatorisch belang van de organisatie.
Artikel 3: Duur van de overeenkomst
Lid 1
Deze overeenkomst wordt stilzwijgend steeds met één jaar verlengd. Opzegging kan
geschieden per begin of einde van het schooljaar met een opzegtermijn van
(minimaal) 6 maanden.
Lid 2
Bij verzuim van een partij om zijn verplichtingen ten aanzien van deze overeenkomst
na te komen geeft de andere partij het recht de overeenkomst eenzijdig te
beëindigen. Dit schriftelijk, aangetekend en met omschrijving van redenen.
Artikel 4: Omschrijving dienstverlening en werkwijze
Lid 1
Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden de schoolvakanties, roostervrije en
studiedagen door partij A doorgegeven aan partij B.
Lid 2
Tussentijdse wijzigingen in het lesrooster worden eveneens zo spoedig mogelijk,
maar minimaal 14 dagen voorafgaand door partij A doorgegeven aan partij B.
Lid 3
Flexibele opvang is mogelijk onder de steeds dan geldende voorwaarden van
partij B.
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Lid 4
De naschoolse opvang vindt buiten het schoolgebouw plaats, op de locatie van
partij B aan de Krangstraat 6 te Zaltbommel. Partij B zorgt voor het vervoer van het
schoolgebouw naar de locatie van de buitenschoolse opvang.
Lid 5
Partij A en partij B zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de overdracht van school
naar de medewerkers van partij B. De kinderen zullen voor de veiligheid verzamelen
bij het hek van het kleuterplein. Op deze plaats is er goed overzicht over de kinderen.
Lid 6
Partij B behoudt zich het recht voor om de kinderen op een andere dan in lid 4 van
dit artikel genoemde locatie op te vangen.
Lid 7
Partij B garandeert kinderopvang van hoge kwaliteit waarbij de regelgeving in de Wet
Kinderopvang wordt gerespecteerd. Partij B beschikt over een pedagogisch
beleidsplan en voldoet aan de eisen die worden gesteld met betrekking tot de
leidster-kind ratio, de huisvesting, de risico-inventarisatie en het personeel.
Artikel 5: Aanvraag en kosten kinderopvang
Lid 1
De aanvraag voor kinderopvang en de daaruit voortvloeiende kosten zijn de
verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s).
Lid 2
Partij B sluit een overeenkomst met de ouder(s)/verzorger(s).
Lid 3
Partij A heeft geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de betaling van de kosten
voor de kinderopvang.
Artikel 6: Informatieverstrekking
Lid 1
Indien een kind door ziekte of een andere reden niet naar de buitenschoolse opvang
kan komen, dient dit tijdig door de ouder/verzorger te worden doorgegeven. Partij A
is hiervoor niet verantwoordelijk.
Lid 2
Partij A en partij B verplichten zich om relevante informatie over een kind uit te
wisselen. Daarbij wordt de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy
gerespecteerd.
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Lid 3
Partij B verplicht zich om de ouder(s)/verzorger(s) te allen tijde (gevraagd en
ongevraagd) te voorzien van actuele en complete informatie betreffende de opvang
voor hun kind.
Lid 4
Partij A verplicht zich actief algemene informatie over buitenschoolse opvang van
partij B aan te bieden aan de ouder(s)/verzorger(s). Partij A informeert de
ouders/verzorgers middels de nieuwsbrief dat partij B invulling gaat geven aan de
buitenschoolse opvang. Partij A wordt door partij B kosteloos voorzien van voldoende
informatiemateriaal die partij A op aanvraag kan verstrekken aan ouders/verzorgers.
Daarnaast zal een vermelding in de schoolgids geplaatst worden.
Artikel 7: Geschillen
Lid 1
In het geval van een geschil tussen beide partijen wordt deze voorgelegd aan een
geschillencommissie. Deze commissie wordt samengesteld uit 1 lid vanuit beide
partijen die samen een derde lid zoeken.

Aldus overeengekomen,
Nieuwaal, 1 april 2016

Namens partij A

Namens partij B

Mevrouw G.W. Hoevenaren

Dhr. A.P. van der Schans
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