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GARANTIE-OVEREENKOMST  schooljaar …………………………………………tussen 

Studiebegeleiding Nijmegen, vertegenwoordigd door mevr. P.P.J.M.Scheepers, directeur  

en  

de ouder(s)/verzorger(s) van : …………………………………………………………………. 

School:……………………………………………………………………………Klas:………………… 

Omschrijving van de garantie:    

Door deelname aan onze begeleiding gaat uw kind OVER naar het  volgende leerjaar of SLAAGT het 

voor haar of zijn eindexamen  ( eveneens wanneer dit verkregen wordt door herkansing, 

zomerschool of herexamens). In geval van doubleren of zakken storten wij de door u bestede 

bedragen in dat schooljaar terug.  (N.B. Overgang van bijvoorbeeld 3 havo naar 4 vmbo wordt 

beschouwd als overgang.) Voor deze garantiestelling wordt een extra bedrag van 25 euro per maand 

in rekening gebracht, ongeacht kleine vakanties tot en met de laatste dag van het eindexamen of de 

laatste dag van het wettelijk vastgelegde schooljaar, n geval van herexamens, staatsexamens of 

zomerschool tot en met overgang of slagen voor het hier benoemde schooljaar/examen. 

Algemene voorwaarden:  

1. De start van de deelname van de betreffende leerling heeft plaats vóór de herfstvakantie.  

2. De leerling blijft gedurende het gehele schooljaar, tot en met de eventuele herkansingen, zomerschool 

of herexamens.  De garantie vervalt bij tussentijds opzeggen. (Opzegtermijn 1 maand ingaande op de 

1e van de maand). 

3. In geval van herkansingen, herexamens of zomerschool, is de leerling verantwoordelijk voor het z.s.m. 

informatie opvragen op school en het hierna onmiddellijk schriftelijk bekend maken aan onze 

groepsleider van alle relevante info betreffende herkansingen, zomerschool en/of herexamens en 

dient hierna direct deel te nemen aan de studiebegeleiding.  

4. M.b.t. de overgangsgarantie: de leerling neemt minimaal drie dagen per week deel in de Allround 

Module ‘Leren leren’ en voert de planning op de overige dagen naar behoren thuis uit. Wanneer een 

toets op maandag plaatsheeft, is deelname op de vrijdag ervóór verplicht.  
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5. M.b.t. de slagingsgarantie: de leerling neemt minimaal vier of vijf dagen per week (afhankelijk van 

aanwijzingen van de begeleiding) deel in de Allround Module ‘Leren leren’ en voert de planning op de 

overige dagen naar behoren thuis uit. Wanneer een toets op maandag plaatsheeft, is deelname op de 

vrijdag ervóór verplicht.  

6. Bij een verandering van module of vermindering van dagen per week, vervalt de garantie. 

7. Wanneer de leerling afwezig is geweest en hierdoor niet aan de voorwaarden kan voldoen, dient de 

tijd ingehaald te worden.  Dit geschiedt in overleg met de groepsleiding. Bij in gebreke blijven vervalt 

de garantie.  

8. Wanneer blijkt dat de leerling meer hulp nodig  heeft, dan tijdens deelname in de groep kan worden 

geboden, zal de groepsleiding een onderbouwd en bindend advies geven voor extra hulp.  

9. Een bindend advies kan studiebegeleiding overstijgende hulp inhouden, zoals het volgen van bijles of 

individuele training, Remedial Teaching, faalangstreductietraining, orthopedagogisch onderzoek, 

bezoek aan de huisarts, overleg met school of psychologische behandeling. 

10. De garantie kan geheel of gedeeltelijk vervallen in geval van ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals 

langdurige ziekte of overlijden van een gezinslid of van de leerling zelf, of scheiding van de ouders. In 

een dergelijk geval kunnen ook  in overleg alternatieve afspraken gemaakt worden.  

Specifieke voorwaarden voor de garantie: niet voldoen aan onderstaande voorwaarden zal tot een 

schriftelijke ‘aantekening’ leiden. Na 3 van zulke aantekeningen volgt er een officiële schriftelijke 

waarschuwing.  Bij de 4e waarschuwing vervalt de garantie. 

1. De leerling is minimaal twee uur per middag aanwezig, tenzij het rooster dit niet toelaat. In dat geval 

worden eventuele aanwijzingen om uren in te halen opgevolgd. 

2. De leerling is verantwoordelijk voor het meebrengen van de juiste en volledige benodigdheden. 

3. De leerling is verantwoordelijk voor het juist en volledig  informeren van de begeleiders inzake alle 

relevante informatie betreffende de studie en toets-momenten. 

4. De leerling is verantwoordelijk voor het goed beheersen van geleerde stof, die niet tijdens deelname 

op de studiebegeleiding geleerd kon worden. Bij toetsing moet blijken, dat de leerling de stof goed 

beheerst. 

5. De leerling kan aantonen dat maakwerk is gecorrigeerd alvorens er voor een toets wordt geleerd.  

6. De leerling is verantwoordelijk voor het naar behoren en net uitvoeren van de opdrachten in de 

planning, wanneer deze niet tijdens deelname op de studiebegeleiding kon worden afgemaakt. 

7. De leerling toont een maximale inzet om de minimaal twee uur per middag gericht en geconcentreerd 

te besteden, naar aanwijzingen van de begeleiding. 

8. Aanwijzingen van de begeleiders worden opgevolgd.  

Naam leerling:                                                                                         Mevr. P.P.J.M.Scheepers , directeur        

Naam ouder/verzorger: 

Handtekening ouder/verzorger:  

 

 


