Voorwaarden Onderwijsaanbod
Reserveren van activiteiten, workshops en leskisten kan via de webshop.
Je kunt via de webshop een bestelling doen gedurende het hele schooljaar. Via de webshop kun je
alle reserveringen van jouw school bekijken.
Alle tarieven zijn inclusief BTW. In het najaar ontvangt de school een factuur voor al jullie
bestellingen. Graag eventuele wijzigingen in ieder geval voor 31 oktober doorgeven aan
educatie@westfriesebibliotheken.nl , dan kunnen we de factuur nog aanpassen.
Bestel je nog iets na 31 oktober, dan wordt de factuur van deze bestelling(en) op het eind van het
schooljaar gestuurd.
Wil je iets annuleren, stuur dan een mail naar educatie@westfriesebibliotheken.nl, dit kan tot
6 weken voor de datum van aanvang van het project/activiteit.
Komt een groep op het afgesproken tijdstip zonder opgaaf van reden niet opdagen, dan worden de
gemaakte kosten in rekening gebracht. De kosten hiervoor zijn € 98,-.
Bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van de bibliotheekmedewerker wordt het bezoek zo
spoedig mogelijk afgemeld en wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
Wij verzoeken de leskist op tijd op te halen, deze staat gedurende 2 weken voor u klaar, wanneer
deze niet tijdig wordt opgehaald vervalt de reservering.
Bij gemaakte schade of bij het zoekraken van onderdelen van een leskist brengen wij de kosten
hiervan in rekening.

Uitvoering

Het is zeer wenselijk dat de vaste leerkracht de groep begeleidt bij een activiteit of workshop. Is dit
door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk dan wordt verwacht dat er wordt zorg gedragen
voor een goede overdracht zowel inhoudelijk als organisatorisch.
Bij een bezoek aan de bibliotheek of in de klas is de leerkracht verantwoordelijk voor de rust en orde
in de groep en hij of zij is actief betrokken bij het programma.
Het is zeer wenselijk dat ouders/verzorgers die meekomen, betrokken zijn bij het bibliotheekbezoek
van hun kind.
Evaluatie

Alle programma’s worden na afloop geëvalueerd. De leerkracht krijgt na elk programma ter plekke
een evaluatieformulier met het verzoek dit zo snel mogelijk in te leveren in de bibliotheek.
Opmerkingen en reacties naar aanleiding van een programma zijn altijd welkom.

www.westfriesebibliotheken.nl/educatie
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