Opzegbeleid
1. Inleiding
Op basis van het aantal (verwachte) leerlingen
gaat De Regenboogschool overeenkomsten
aan die niet direct aangepast kunnen worden
als een of meerdere leerlingen opzeggen.
Daarnaast willen we nieuwe leerlingen tijdig
kunnen informeren of er al dan niet plaats
voor ze is in een nieuw schooljaar. Hierdoor
is het noodzakelijk om een opzegtermijn te
hanteren die in ogenschouw genomen dient
te worden bij het afmelden van een leerling.
Er is een opzegbeleid van kracht, waarvan je
onderstaand een beschrijving aantreft.

Gedurende het schooljaar bedraagt de
opzegtermijn 3 kalendermaanden, en je
dient vóór de 1e van de maand op te
zeggen.
Gedurende deze 3 maanden dien je het
volledige schoolgeld te betalen, ook als
je kind eerder stopt.
Leerlingen worden automatisch
aangemeld voor het volgende schooljaar.
Leerlingen die in het nieuwe schooljaar
niet meer zullen komen dienen vóór 1 juli
te worden afgemeld. Anders worden er
kosten in rekening gebracht die gelijk zijn
aan drie maanden schoolgeld
Er zijn slecht een zéér beperkt aantal
uitzonderingen op bovenstaande regels.

2. Wijze van opzeggen

Opzegging dient per e-mail te gebeuren. Daartoe dien je een e-mail te sturen naar
admin.regenboogschool@gmail.com. Je krijgt vervolgens een e-mail met een bevestiging
van je afmelding. Indien je geen bevestiging ontvangt, neem dan opnieuw contact op met
De Regenboogschool. Pas nadat je een bevestiging hebt ontvangen kun je er zeker van zijn
dat je kind is afgemeld. De bevestiging zal een beschrijving van de opzegtermijn en
verschuldigde bedragen bevatten, alsook een overzicht van de volgens ons in je bezit zijnde
bibliotheekboeken en ander lesmateriaal dat geretourneerd dient te worden.
Wij verzoeken je om in ieder geval de volgende informatie te vermelden in de e-mail
waarin je je kind afmeldt:
• Voornaam kind
• Achternaam kind
• Groep/klas
• Datum waarop de afmelding dient in te gaan
• Reden opzegging
• Naam ouder/verzorger
• Telefoonnummer ouder/verzorger
• Overzicht van lesmateriaal en bibliotheekboeken die in het bezit zijn van je kind en
geretourneerd dienen te worden
• Toelichting hoe je bovenstaand lesmateriaal en bibliotheekboeken zal retourneren
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3. Opzegtermijn gedurende het schooljaar
Gedurende een schooljaar bedraagt de opzegtermijn 3 kalendermaanden, en je dient
vóór de eerste van de maand op te zeggen.
De ouder/verzorger dient zorg te dragen voor de betaling van het volledige schoolgeld dat
betrekking heeft op bovengenoemde drie kalendermaanden, ongeacht of het kind al dan
niet onderwijs geniet gedurende deze periode.
De enige uitzondering hierop vormt de situatie die zich voordoet, indien aan de volgende
twee voorwaarden wordt voldaan:
(a) het kind stopt met het genieten van onderwijs aan De Regenboogschool vóór
afloop van bovengenoemde driemaandse periode, én
(b) er is een wachtlijst voor de groep/klas waar de afgemelde leerling deel van
uitmaakt, zodat er dus per direct een vervangende leerling is.
Indien aan beide voorwaarden wordt voldaan dient de ouder/verzorger slechts zorg te
dragen voor het schoolgeld voor de periode die eindigt op de laatste dag dat de leerling
onderwijs geniet aan De Regenboogschool.

4. Opzegtermijn voor aanvang van een nieuw schooljaar
Gedurende de zomermaanden worden er voorbereidingen getroffen voor een nieuw
schooljaar. Om teleurstellingen te voorkomen bij ouders wiens kinderen geen plaatsen
krijgen toegewezen en om de personele bezetting, het schoolgeld en het budget voor het
nieuwe schooljaar goed in te kunnen schatten is het juist in deze periode uitermate
belangrijk om tijdig goed inzicht te hebben in de leerlingaantallen per groep/klas.
De Regenboogschool gaat er daarbij vanuit dat leerlingen die deelnemen aan het onderwijs
in het aflopende schooljaar ook in het nieuw schooljaar deel zullen blijven nemen. Deze
leerlingen hoeven dan ook niet opnieuw te worden aangemeld voor het nieuwe schooljaar.
Echter dit impliceert ook dat bestaande leerlingen die in het nieuwe schooljaar niet meer
wensen te komen tijdig afgemeld dienen te worden.
De Regenboogschool hanteert hierbij de regel dat deze leerlingen vóór 1 juli dienen te
worden afgemeld. Voor alle leerlingen waarvan de ouders/verzorgers op of na 1 juli
aangeven dat deze leerlingen in het nieuwe schooljaar niet meer naar De
Regenboogschool zullen komen geldt dat een bedrag in rekening wordt gebracht dat gelijk
is aan drie maanden schoolgeld behorende bij het nieuwe schooljaar.
LET OP, dit geldt ook voor leerlingen in groep 8. Ook zij dienen vóór 1 juli te worden
afgemeld als ze in het nieuwe schooljaar niet terug zullen komen om hun opleiding aan De
Regenboogschool (in het voortgezet onderwijs) voort te zetten.
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Ter illustratie, de ouders/verzorgers die op 5 juli, dus na de uiterste afmeldingsdatum,
aangeven dat hun kind in het nieuwe schooljaar niet meer naar De Regenboogschool zal
komen, dienen in lijn met bovenstaande, schoolgeld te betalen voor de resterende
maanden van het aflopende schooljaar (zijnde, juli en augustus) alsook voor de eerste drie
maanden van het nieuwe schooljaar, i.e. de maanden september, oktober en november.
Echter bovenstaande regeling geldt niet, indien er een wachtlijst is voor de groep/klas waar
de afgemelde leerling deel van uit zou maken in het nieuwe schooljaar, zodat er dus bij
aanvang van het nieuwe schooljaar direct een vervangende leerling is.
Ook geldt bovenstaande regeling niet voor kinderen waarvan de leerresultaten en
ontwikkelingen niet voldoende zijn om in het nieuwe schooljaar door te stromen naar de
volgende groep/klas.
Ouders/verzorgers van kinderen die blijven zitten en het schooljaar nog een keer over
moeten doen mogen gedurende een periode van 4 weken, gemeten vanaf het moment dat
de school meedeelt dat hun kind niet door zal stromen naar de volgende groep/klas,
opzeggen zonder rekening te hoeven houden met bovenstaande deadline van 1 juli.
Mochten deze ouders/verzorgers besluiten om de studie van hun kind aan De
Regenboogschool met ingang van het nieuwe schooljaar niet voort te zetten, dan zullen
geen kosten in rekening worden gebracht, mits zij de school hiervan op de hoogte brengen
gedurende bovenstaande 4-weekse periode.
Het schoolgeld van het lopende schooljaar dient vanzelfsprekend volledig betaald te
worden.

5. Lesmateriaal en bibliotheekboeken
Ouders/verzorgers dienen er voor te zorgen dat lesmateriaal en boeken geleend van school
of schoolbibliotheek zo spoedig mogelijk na opzeggen geretourneerd worden aan De
Regenboogschool. Het makkelijkst is natuurlijk om dit tijdens de laatste schooldag van het
kind aan de bibliothecaris/bibliothecaresse of de leraar/lerares te geven. Mocht dat niet
lukken laat dit dan weten in de e-mail, waarin je je kind afmeldt. Wij zullen in dat geval in
de ontvangstbevestiging van je afmelding een adres vermelden waar je de spullen naartoe
kunt sturen.
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