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De ondergetekenden:
a) Partijen A:
a. Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht ,
gevestigd in Papendrecht, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.W. van
Wijngaarden
b. Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht, gevestigd in
Papendrecht, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.A. Verhoef
c. Het bestuur van de Vereniging voor Reformatorisch Onderwijs te Papendrecht,
gevestigd in Papendrecht, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. van
Uden
d. Het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden, gevestigd in Sliedrecht,
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.J. Uitterlinde
hierna te noemen ‘Partijen A’;
en
b) Partijen B:
a. Het bestuur van Stichting Wasko, gevestigd in Papendrecht, in deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer N.J.M. de Gier
b. Het bestuur van Stichting Gastouderopvang Alblasserwaard / Dordrecht, gevestigd in
Nieuw-Lekkerland, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer M.M.N.
Paardekooper
c. Het bestuur van Gastouderbureau Kinderoase, gevestigd in Hardinxveld-Giessendam, in
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.M. Slagboom-Groeneveld,
hierna te noemen ‘Partijen B’;
overwegende dat Partijen A en Partijen B:
•
samenwerken bij de organisatie van een opvangaanbod door Partijen B voor leerlingen van
Partijen A;
•
transparante afspraken maken over operationele afstemming van uitvoeringsafspraken,
reikwijdte Samenwerkingsovereenkomst, accommodaties, kwaliteit, openingstijden,
pedagogisch klimaat, informatie-uitwisseling en informatievoorziening aan de ouders,
aansprakelijkheid en geschillen;
•
deze afspraken vastleggen in deze Samenwerkingsovereenkomst.
In deze samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd tussen Partijen A en Partijen B
zoals die gelden vanaf 1 augustus 2007. De samenwerkingsovereenkomst wordt eerst dan
beëindigd na onderlinge afstemming tussen Partijen A en B met inachtneming van een
opzegtermijn van maximaal de duur van het lopende schooljaar en minimaal drie maanden. Deze
opzegtermijn geldt ook indien één van de ondergetekenden zijn deelname aan de samenwerkingsovereenkomst wil beëindigen.

1
Begripsbepaling opvangaanbod
Onder opvangaanbod wordt in deze overeenkomst verstaan alle voor- en naschoolse opvang,
inclusief vakantieopvang en tussenschoolse opvang als onderdeel van een arrangement (buiten de
school).
2
Operationele afstemming uitvoeringsafspraken
Partijen A en Partijen B stellen beiden per schoollocatie 1 contactpersoon aan voor overleg over
organisatorische zaken. Bij aanvang betreft het de contactpersonen van Partijen A en bij Partijen B
zoals aangegeven in bijlage 1a. Jaarlijks wordt deze lijst geactualiseerd.
3
Reikwijdte Samenwerkingsovereenkomst
De afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst hebben betrekking op het opvangaanbod.
Jaarlijks vindt per bestuur een evaluatie plaats met de inbreng van de (G)MR (van partij A1)
respectievelijk de oudercommissie (van partij B) over eventuele aanpassingen van het aanbod.

1

Indien geen (g)mr aanwezig: de ouderraad

4

Accommodaties
Het aanbod zal plaatsvinden in of vanuit de accommodaties van partijen B die opgenomen zijn in
bijlage 1.b.
Indien opvang plaatsvindt binnen één van de scholen leggen Partijen A en B afspraken over het
gebruik / beheer van ruimten in de school voor de opvang schriftelijk vast. Deze afspraken worden
als bijlage 1.c aan de samenwerkingsovereenkomst toegevoegd.

5

Kwaliteit
Het opvangaanbod wordt uitgevoerd door in het register van de gemeente (van vestiging)
geregistreerde partijen B en voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Beleidsregels Wet
kwaliteit kinderopvang. De gemeente van vestiging is toezichthouder op de kwaliteit van de
kinderopvang. (bijlage 2).
6. Voldoende aanbod
Partijen B zorgen voor voldoende plaatsen en variëteit aan opvang voor leerlingen afkomstig van
partijen A. Wanneer niet binnen een termijn van drie maanden na aanmelding bij partijen B een
opvangplaats beschikbaar is, zoeken partijen B tijdelijk elders een plaats zodat betreffende leerling
geplaatst kan worden.
Zodra voorzien wordt dat de wachttijd langer dan drie maanden wordt, zoeken partijen A en
partijen B gezamenlijk naar een oplossing.

7. Openingstijden en overige operationele afspraken
Partijen A en B leggen de tijdstippen van het opvangaanbod (bijlage 2.a) en overige operationele
afspraken schriftelijk vast (bijlage 3.b).
Partijen A en B stellen ruim van tevoren (samen) vakantiedagen en overige vrije dagen vast en
communiceren deze ook ruim van tevoren aan de ouders.
8. Pedagogisch beleid / pedagogisch klimaat
Het opvangaanbod wordt gestructureerd volgens de wettelijke richtlijnen t.a.v. het pedagogisch
beleid van Partijen B (bijlage 2.) Per (locatie van) Partij B zijn variaties hierbinnen mogelijk.
Hieronder vallen ook afspraken rond (uitingen van) identiteit op basis van wensen van ouders.
Periodiek zal afstemming plaatsvinden tussen Partijen A en Partijen B over het pedagogisch
klimaat.
9. Informatie-uitwisseling
Partijen A en B leggen schriftelijk de afspraken vast over informatie-uitwisseling over voor de
opvang relevante informatie (algemeen en individueel) waarbij de Wet op bescherming
persoonsgegevens in acht wordt genomen. (bijlage 4.a)
10. Informatievoorziening aan de ouders
Partijen A en partijen B leggen schriftelijk vast hoe informatie / voorlichting over de opvang aan de
ouders wordt verzorgd (bijlage 4.b). De ouders worden in ieder geval geïnformeerd over de
afspraken zoals vastgelegd in bijlage 3.b.
11. Aansprakelijkheid
Beide partijen voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond (verzekering van) aansprakelijkheid.
De overdracht van verantwoordelijkheid van Partij A naar Partij B en omgekeerd wordt via
duidelijke afspraken geregeld en vastgelegd in bijlage 3.c.
12. Geschillen
In geval van geschil, bijv. bij onenigheid over uitleg of uitvoering van de overeenkomst, verplichten
Partijen A en Partijen B zich hierbij om eerst met elkaar in overleg te treden alvorens het geschil
aan de rechter voor te leggen.

Aldus overeengekomen, 4 juni 2007

Namens Partij A-a:
Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Papendrecht,
Naam
Handtekening:
Namens Partij A-b:
Het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht,
Naam
Handtekening:

Namens Partij A-c:
Het bestuur van de Vereniging voor Reformatorisch Onderwijs te Papendrecht,
Naam
Handtekening:
Namens Partij A-d:
Het bestuur van de Stichting Speciaal Onderwijs Drechtsteden,
Naam
Handtekening:
Namens Partijen B-a:
Het bestuur van Stichting Wasko,
Naam

Handtekening:

Namens Partijen B-b:
Het bestuur van Stichting Gastouderopvang Alblasserwaard / Dordrecht,
Naam
Handtekening:

Namens Partijen B-c:
Het bestuur van Gastouderbureau Kinderoase
Naam
Handtekening:

Bijlagen
1.
1.a
1.b
1.c

Algemene gegevens
Overzicht contactpersonen
Overzicht accommodaties
(optioneel) gebruik en beheer accomodaties

2.

Beleidsregels kwaliteit Wet kinderopvang
Pedagogisch klimaat / pedagogisch beleid

3.
3.a
3.b
3.c

Operationele afspraken
Vastgestelde tijdstippen van de opvang
Overige operationele afspraken
Aanvullende afspraken t.a.v. aansprakelijkheid

4.
4.a
4.b

Communicatie
Informatie-uitwisseling
Informatievoorziening aan de ouders.

