
 

 

Algemene voorwaarden huiswerkbegeleiding 
 

 

Algemeen  

 

- De huiswerkbegeleiding vindt plaats van maandag tot en met vrijdag bij Buro Weer op weg, 

Endepolsstraat 3 te Geleen. 

 

- Tijdens schoolvakanties kan er geen gebruik worden gemaakt van huiswerkbegeleiding. De 

standaarddagen zullen tijdens vakanties niet in rekening worden gebracht.   

 

- De aanmelding voor huiswerkbegeleiding vindt plaats door middel van het volledig ingevulde en 

ondertekende inschrijfformulier door ouder(s) of verzorger(s). Hiermee verklaart men zich 

tevens akkoord met de algemene voorwaarden.  

 

- Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. 

 

- Bij inschrijving verbindt men zich voor tenminste twee maanden. Opzegging dient minimaal één 

maand van te voren schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Een leerling kan niet opzeggen, 

dit dient door de ouder(s)/verzorger(s) te gebeuren.  

 

- Voor de huiswerkbegeleiding geldt een wederzijdse proeftijd van veertien dagen. Alleen in deze 

periode kan de begeleiding zonder opzegtermijn worden opgezegd.  

 

 

Inhoudelijk  

 

- Huiswerkbegeleiding bij Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding is bestemd voor 

leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar ook voor kinderen in het basisonderwijs die hulp 

nodig hebben bij het maken van hun huiswerk. Indien van toepassing geven we ook 

onderwijskundige en pedagogische adviezen.  

 

- Het doel van onze huiswerkbegeleiding is de leerling, door regelmatige en persoonlijke 

ondersteuning, te stimuleren het schoolwerk zo goed mogelijk te volbrengen. De rustige, 

huiselijke sfeer en de betrokkenheid van de enthousiaste begeleiders zijn hierbij van grote 

invloed. Vanwege de kleinschaligheid krijgen de leerlingen veel persoonlijke aandacht.  

 

- Huiswerkbegeleiding is geen bijles, ons streven is om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te 

maken. Samen met de begeleider leert de leerling huiswerk te plannen en maken. De werkwijze 

van de huiswerkbegeleiding is erop gericht om de leerling optimaal te laten werken en 

voldoende controle uit te voeren om zowel de studievaardigheden als studieresultaten te 

verbeteren. Dit willen we doen met behulp van een planschema op zowel dag- als weekbasis. 

Het leerwerk wordt indien nodig overhoord.  

 

 

 

 

 



 

 

- Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding gaat met de aan haar toevertrouwde 

leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een inspanningsverplichting aan en doet haar uiterste 

best om het gewenste resultaat te bereiken, maar geeft geen garanties met betrekking tot 

schoolresultaten.  

 

- Bij inschrijving wordt met de ouders van de leerling een overeenkomst aangegaan voor het 

bezoeken van de huiswerkbegeleiding voor minimaal twee dagen en maximaal vijf dagen per 

week met een minimale verblijfsduur van 1,5 uur, waarbij het tijdstip vastgelegd wordt. 

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen zich ook inschrijven voor één dagdeel.  

  

- In principe mogen leerlingen niet eerder naar huis wanneer zij aangeven klaar te zijn met hun 

huiswerk, tenzij de ouders hier in een incidenteel geval schriftelijk of via e-mail/sms 

toestemming voor hebben gegeven.  

 

- Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding neemt telefonisch contact op of stuurt een 

bericht (sms, e-mail) naar de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerling wanneer deze zonder 

bericht niet verschijnt op de afgesproken dagen/uren. Afmelding van een leerling dient te 

geschieden door de ouders, dit kan via e-mail, sms etc.  

 

- Wanneer de leerling zelf over te weinig schoolwerk beschikt zal hem/haar opdrachten verstrekt 

worden door de begeleiding. Deze opdrachten passen altijd in het onderwijsprogramma van de 

betreffende leerling.  

 

- Er staan de leerlingen een aantal computers met internetverbinding en een printer/ 

kopieerapparaat ter beschikking. Het gebruik hiervan gebeurt onder toezicht van de begeleiding. 

Het is niet de bedoeling dat er hele werkstukken uitgeprint gaan worden, maar een enkele 

afdruk is geen probleem. Daarnaast mogen de leerling gebruik maken van hun eigen laptop, 

WIFI staat hierbij tot hun beschikking.  

 

- Telefoons worden bij binnenkomst uitgezet. De begeleider van die dag is altijd telefonisch 

bereikbaar mochten ouders hun zoon/dochter moeten bereiken.  

 

- Buro Weer op weg Bijles en Huiswerkbegeleiding houdt een digitaal logboek bij in het 

plansysteem Studyspace van de huiswerkbegeleiding en zal zich, indien mogelijk, via 

Magister/Studyspace op de hoogte houden van de gang van zaken en de vorderingen van de 

leerlingen.  

 

- Buro Weer op weg Bijles en Huiswerkbegeleiding zorgt tijdens de huiswerkbegeleiding voor een 

versnapering en drinken. Meegebrachte etenswaren mogen genuttigd worden, m.u.v. zakken 

chips, grote zakken snoep etc.   

 

  



 

 

Financieel  

 

- Het tarief van de huiswerkbegeleiding bedraagt €14,50 per dag/per leerling. Bijkomende kosten 

zijn €2,50 per maand voor het plansysteem Studyspace.  

 

- Er wordt geen inschrijfgeld in rekening gebracht. 

 

- Betaling geschiedt achteraf en één keer per maand. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen per e-mail 

een gespecificeerde factuur. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na dagtekening van 

de factuur.  

 

- Ruilen of inhalen van dagen is mogelijk, indien er plaats is en binnen twee maanden. Door 

drukte op geliefde dagen kan het zijn dat dit niet altijd mogelijk is. Het inhalen gebeurt altijd in 

overleg met Buro Weer op weg. Bij een afmelding op het allerlaatste moment wordt de helft van 

het dagdeel (€7,25) in rekening gebracht, deze dag kan niet ingehaald worden.  

 

Huisregels  

 

- De begeleiders en leerlingen zijn samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer tijdens de 

huiswerkbegeleiding, zodat iedereen in een veilige en rustige omgeving geconcentreerd kan 

werken.  

 

- Tijdens de huiswerkbegeleiding mag niet gerookt worden.  

 

- Huiswerkbegeleiding is dagelijks geopend van 14:00 tot 18:00 uur. 

 

- In de proefwerkweek is er, volgens een rooster dat ruimschoots van tevoren kenbaar wordt 

gemaakt, huiswerkbegeleiding van 10:00 tot 18:00 uur. Tijdens de proefwerkweken kunnen de 

leerlingen ook extra dagen naar de huiswerkbegeleiding komen.  

 

- Ouder(s)/verzorger(s) zijn aansprakelijk voor schade toegebracht door hun zoon/dochter aan 

computers, laptops en andere apparatuur, boeken, naslagwerk, meubilair e.d. van Buro Weer op 

weg Bijles en Huiswerkbegeleiding.  

 

- Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor het 

zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van de leerlingen op locatie.  

 

Geheimhouding 

 

- Alle gegevens met betrekking tot onze overeenkomst zijn vertrouwelijk. Wij dragen er zorg voor 

dat alle medewerkers en door ons ingeschakelde derde partijen deze vertrouwelijkheid 

hanteren.  

  



 

 

Persoonsgegevens en privacy 

 

- Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding behandelt alle persoonsgegevens volgens de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens en neemt alle maatregelen die u van ons kunt verwachten 

ter bescherming van de privacy.  

 

- Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding behoudt zich het recht voor om de Algemene 

Voorwaarden te wijzigen. De wijzingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Hiervan 

zal Buro Weer op weg, Bijles en Huiswerkbegeleiding een maand van te voren mededeling van 

doen.  

 


