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Algemene voorwaarden 
 

1. Algemene bepalingen 
1.1. Definities 
1. Dit is een overeenkomst tussen opdrachtgever (hierna te noemen 

ouder(s)/verzorger(s)) en de opdrachtnemer Plan B Sociocratische School, 
hierna te noemen Plan B. 
 

2. De overeenkomst 
2.1. Onderwijs 
1. De student zal 4 dagen per week onderwijs volgen bij Plan B volgens het samen 

met de student opgestelde periodeplan. 
2. Plan B is 4 dagen per week geopend, te weten op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 9:00 uur tot 15:30 uur. ‘s Morgens tussen 9:00 uur en 
9:30 uur is er een inloop, aansluitend om 9:30 start de dag. 

3. Ouder(s)/verzorger(s)/vertegenwoordiger(s) van de student en de student zelf 
gaan nadrukkelijk akkoord met de werkwijze van Plan B. Hetgeen inhoudt: 

o Stimuleren en ondersteunen van de innerlijke motivatie van de student 
o Kwaliteiten erkennen, verkennen en helpen ontplooien bij de student zonder 

tijdsdruk en verwachtingen vanuit de ouders 
o Samenwerking met alle betrokken partijen om de student heen, vanuit 

dezelfde visie en intentie 
o Kunnen participeren vanuit het sociocratische principe waarbij altijd de 

dialoog wordt gezocht 
 
Ouders/verzorgers/vertegenwoordigers ondersteunen dit proces ook in de 
thuissituatie. 

4. Plan B zet zich er nadrukkelijk voor in dat wanneer een kind 12 jaar is, het in 
principe ook naar een andere school voor voortgezet onderwijs zou kunnen 
gaan.  

5. Plan B zet zich er nadrukkelijk voor in dat wanneer een kind 18 jaar is, het kan 
doorstromen naar minimaal een MBO opleiding. Echter hangt dit af van de 
eigen wensen van het kind maar ook van de capaciteiten van het kind.  

6. Plan B garandeert alles te hebben gedaan om het kind te ondersteunen bij een 
goede ontwikkeling. In het LVS van Plan B is te vinden hoe hier per individuele 
student vorm aan wordt gegeven. 
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3. Uitvoering van de overeenkomst 
3.1. Kennismakingsperiode 
1. Voordat een kind/jongere kan worden ingeschreven bij Plan B, volgt de 

potentieel nieuwe student eerst een kennismakingsperiode. 
2. Voor deze kennismakingsperiode wordt door ouder(s)/verzorger(s) en Plan B een 

overeenkomst aangegaan en ondertekend. 
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de kennismakings-

periode, te weten 4 weken. Indien in overleg tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer wordt besloten de kennismakingsperiode te verlengen. 

4. De kennismakingsperiode duurt 4 weken. In die periode zal de student minimaal 
1 gehele week en 3 weken minimaal 2 dagen per week kennismaken met 
Plan B. 

5. De huidige school (indien van toepassing) is door de ouders op de hoogte 
gesteld van deze kennismakingsperiode.  

6. Plan B is 4 dagen per week geopend: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 
van 9:00 uur tot 15:30 uur. Inloop ‘s morgens tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Om 9:30 
start de dag. 

7. De kosten voor de kennismakingsperiode zijn gelijk aan één termijnbetaling 
(inclusief € 2,- voor administratieve lasten).  

8. Indien gezamenlijk door student, ouders en Plan B wordt besloten om de 
kennismakingsperiode te verlengen, de zal per week hiervoor ¼ deel van het 
kennismakingstarief in rekening worden gebracht. 

9. Het verschuldigde bedrag voor de kennismakingsperiode dient vóór aanvang 
van de kennismakingsperiode op het rekeningnummer van Plan B te zijn 
bijgeschreven. 

10. Indien aansluitend op de kennismakingsperiode de student bij Plan B wordt 
ingeschreven dan worden eventuele losse dagen verrekend met de eerste 
(termijn)factuur na inschrijving.  
 

3.2. Inschrijving en onderwijsovereenkomst 
1. Na de kennismakingsperiode kan door ouders, kind/jongere en Plan B worden 

besloten dat de student wordt ingeschreven. Hiervoor wordt een 
onderwijsovereenkomst aangegaan en door student, ouders en Plan B 
ondertekend. 

2. Plan B is 4 dagen per week geopend: maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 
van 9:00 uur tot 15:30 uur. Inloop ‘s morgens tussen 9:00 uur en 9:30 uur. Om 9:30 
start de dag. 

3. Ouders betalen bij Plan B schoolgeld voor hun kind. Deze betaling is verplicht.  
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3.3. Schoolgeld 
1. Het schoolgeld zoals vastgesteld op 1 augustus 2021 bedraagt € 3.000,- per 

schooljaar. Dit bedrag is inclusief begeleiding en materiaalgebruik. 
2. De Topkring houdt zich het recht voor de hoogte van het schoolgeld tijdens het 

lopende schooljaar te wijzigen, indien daartoe genoodzaakt. 
3. Het schoolgeld is exclusief aanvraagkosten voor staatsexamens.  
4. De onderwijsovereenkomst wordt in principe aangegaan voor een heel 

schooljaar. 
5. Dit bedrag kan jaarlijks, of in termijnen halfjaarlijks, per kwartaal of per maand 

betaald worden.  
De keuze kan in de onderwijsovereenkomst worden aangegeven. 

6. Bij betaling in termijnen wordt er per termijn € 2,- voor administratieve lasten 
gerekend. 

7. Het schoolgeld dient steeds vóór de 1e van de maand op de rekening van 
Plan B te zijn bijgeschreven. Als betaalplichtige ontvangt u omstreeks een week 
vóór de start van een nieuwe termijn de factuur. 

8. Facturatie geschiedt vanaf de datum van inschrijving van de student. 
9. Indien meteen na de kennismakingsperiode de student wordt ingeschreven bij 

Plan B dan worden eventuele losse dagen verrekend op de eerste 
(termijn)factuur. 

10. Er geldt een kortingsregeling voor het 2e kind (10%) en 3e en volgende kinderen 
(15%) uit een gezin. Deze regeling geldt voor zowel voor de inschrijving bij Plan B 
als voor de kennismakingsperiode. Deze regeling wordt automatisch door Plan B 
toegepast. 

11. Wanneer facturen niet op tijd betaald worden, zal er na een maand een eerste 
betaalherinnering worden gestuurd.  
Bij het uitblijven van een betaling of enige reactie, zal na nog eens twee weken 
een tweede betaalherinnering worden gestuurd. 
Indien betaling dan nog uitblijft zal u worden uitgenodigd voor een gesprek voor 
het eventueel treffen van een betaalregeling. 
Mocht er geen reactie komen op de uitnodiging voor dit gesprek en betaling 
ook uitblijven, dan zal Plan B u in gebreke stellen en zal er een incassobureau 
worden ingezet. De kosten voor dit bureau zullen op u als betaalplichtige 
worden verhaald. 

12. In het in het vorige lid genoemde geval waarbij u als betaalplichtige in gebreke 
wordt gesteld treedt ook lid 4 onder hoofdstuk 4.3 in werking en zal de student 
niet meer toegelaten worden op school. 

 

3.4. Ouderparticipatie 
1. Als ouder(s)/verzorger(s) van een of meer studenten op Plan B, bent u 

automatisch onderdeel van de Ouderkring. Deze kring bestaat uit alle 
ouders/verzorgers van studenten op Plan B.  

2. Het kringreglement van de Ouderkring kan bij de Ouderkring worden 
opgevraagd.  

3. De Ouderkring komt regelmatig, minimaal 3 maal per schooljaar, bij elkaar voor 
overleg.  
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4. De Ouderkring communiceert via de mail en via een Whatsappgroep. In de 
onderwijsovereenkomst kan aangegeven worden met welk mailadres en 
telefoonnummer(s) u op de hoogte gehouden wenst te worden. 
 

4. Ontbinden, schadevergoeding en geschillen 
4.1. Looptijd van de overeenkomst en opzegtermijn 
1. De onderwijsovereenkomst geldt vanaf de eerste schooldag die de student op 

Plan B onderwijs volgt, dan wel ingeschreven is. 
2. Met het afnemen van onderwijs bij Plan B, wordt automatisch akkoord gegaan 

met de onderwijsovereenkomst en de algemene voorwaarden, ongeacht of de 
onderwijsovereenkomst ondertekend is of (nog) niet. 

3. Indien de onderwijsovereenkomst nog niet door beide partijen is ondertekend 
op de eerste schooldag dat de student op Plan B aanwezig is, wordt de datum 
van ingang op de onderwijsovereenkomst geantidateerd naar de datum dat de 
student is begonnen. 

4. De overeenkomst geldt in principe voor minimaal de duur van een schooljaar, 
dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De overeenkomst gaat in op de datum van 
inschrijving en wordt per jaar stilzwijgend verlengd. 

5. Plan B hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegtermijn gaat 
in vanaf de 1e van de volgende maand.  
Stel: u wilt per 1 juni uitschrijven, dan moet u uiterlijk voor 1 mei schriftelijk 
opzeggen. Voor het schriftelijk opzeggen is op school een formulier op te 
vragen. 

 

4.2. Beëindiging van de overeenkomst door (de vertegenwoordigers 
van) de student 

1. De overeenkomst geldt in principe voor minimaal de duur van een schooljaar, 
dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De overeenkomst gaat in op de datum van 
inschrijving en wordt per jaar stilzwijgend verlengd.  

2. Plan B hanteert een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegtermijn gaat 
in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 juni uitschrijven, dan 
moet u uiterlijk voor 1 mei schriftelijk opzeggen. Voor het schriftelijk opzeggen is 
op school een formulier op te vragen. 

3. Er kunnen zich altijd onverhoopt situaties voordoen waarbij het voortzetten van 
de onderwijsovereenkomst onverstandig of onmogelijk is geworden. Beëindiging 
zal altijd in goed onderling overleg tussen ouders en school gebeuren.  

4. Plan B heeft als niet-bekostigde school geen zorgplicht in het kader van de wet 
op passend onderwijs. Indien na beëindiging van de samenwerking nog geen 
andere school is gevonden voor de student, zal Plan B zich wel gedurende 
maximaal 8 weken inspannen met te helpen zoeken naar een andere 
onderwijsplek. Daarna wordt de student sowieso uitgeschreven bij Plan B. 
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4.3. Beëindiging van de overeenkomst door Plan B 
1. De overeenkomst geldt in principe voor minimaal de duur van een schooljaar, 

dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. De overeenkomst gaat in op de datum van 
inschrijving en wordt per jaar stilzwijgend verlengd.  

2. Er kunnen zich altijd onverhoopt situaties voordoen waarbij het voortzetten van 
de onderwijsovereenkomst onverstandig of onmogelijk is geworden. Beëindiging 
zal altijd in goed onderling overleg tussen ouders en school gebeuren.  

3. Plan B heeft als niet-bekostigde school geen zorgplicht in het kader van de wet 
op passend onderwijs. Indien na beëindiging van de samenwerking nog geen 
andere school is gevonden voor de student, zal Plan B zich wel gedurende 
maximaal 8 weken inspannen met te helpen zoeken naar een andere 
onderwijsplek. Daarna wordt de student sowieso uitgeschreven bij Plan B. 

4. Indien de betaalplichtige de facturen niet betaald of indien het verschuldigde 
bedrag niet inbaar is en hiervoor niet in samenspraak met Plan B een 
betalingsregeling is getroffen, zal Plan B de student uitschrijven.  
Let op: De student zal dan geen toegang meer hebben tot de school en/of haar 
faciliteiten. Plan B zal ook melding maken bij leerplichtambtenaar van de 
gemeente waar de student is ingeschreven dat de student niet meer is 
ingeschreven. Het niet volgen van onderwijs valt onder ongeoorloofd verzuim. 

5. De onderwijsovereenkomst zal in ieder geval worden beëindigd als Plan B failliet 
is verklaard of surseance van betaling is verleend. 

 

4.4. Klachtenregeling 
1. In de schoolgids (hoofdstuk 11) en in het schoolplan (hoofdstuk 8.4 en verder in 

hoofdstuk 10.7) vindt u de klachtenprocedure van Plan B. 

 

 
Verdere voorwaarden en afspraken zijn terug te vinden in de schoolgids en het 
schoolplan van Plan B, in te zien op de website www.planbschool.nl. 

 

 

 


