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OVEREENKOMST tussen S&Z en de VRIJWILLIGER.................................
Sociaal doel van de vereniging
School & Ziekzijn organiseert studiebegeleiding voor kinderen en jongeren die door ziekte,
ongeval of heelkundige ingreep langere tijd niet naar school kunnen. Dit met het doel de
leerachterstand ten gevolge van die medische problemen te beperken en het overzitten te
vermijden.
De vrijwilliger
1. geeft op vrijwillige basis aangepast onderricht (kleuteronderwijs, basis- of secundair
onderwijs) aan huis of in het ziekenhuis, aan zieke leerlingen die niet van gesubsidieerd
onderwijs kunnen genieten.
2. respecteert het vertrouwelijk karakter van de informatie over patiënt, familie en
inrichting waar de patiënt verblijft.1
3. eerbiedigt de opinie en de overtuiging van de personen waarmee die in aanraking komt
tijdens de opdracht.
4. handelt niet buiten het kader van de rol van leerkracht.
5. werkt zo goed mogelijk samen met de familie aan huis, met het verzorgend personeel
van het ziekenhuis, met de school van de jonge zieke en met de verantwoordelijke van
het dossier bij S&Z.
6. zorgt voor een regelmatige opvolging van de leerstof en verwittigt de ouders of het
ziekenhuispersoneel van een eventuele afwezigheid.
7. verwittigt S&Z wanneer er problemen zijn (moeilijkheden met het kind, de familie of de
school … ).
8. brengt de verantwoordelijke van het dossier op de hoogte wanneer de opvolging van de
leerstof voltooid is en stuurt het document Prestatieverslag en Onkostennota op met
toevoeging van eventuele bewijsstukken.
9. laat de vereniging weten wanneer er een einde komt aan de overeenkomst met S&Z.
De vereniging
1. zal de lesgever steunen tijdens de hele periode van de vrijwilligersactiviteit en de nodige
gegevens verstrekken in verband met de leerstof en de gezondheidstoestand van de
leerling.
2. biedt nuttige vormingen aan in het kader van de vrijwilligersactiviteit.
3. vergoedt de onkosten voor verplaatsing
Prestatieverslag en Onkostennota.²

zoals aangegeven

op

het

document

4. heeft voor de vrijwilligers een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Deze dekt schade berokkend aan derden, aan S&Z of aan zichzelf, ook lichamelijke
schade, opgelopen bij het uitoefenen van de opdracht voor S&Z, ook tijdens de
verplaatsingen hiervoor.
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De vereniging School & Ziekzijn hecht veel waarde aan de bescherming van de
persoonsgegevens en de privacy. Zij houdt zich aan de wet- en regelgeving hierover
(waaronder de GDPR).
Met het ondertekenen van deze overeenkomst geeft de vrijwilliger toestemming dat
persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) door S&Z worden meegedeeld
aan de ouders van de leerling en aan de school (directie, vakleerkracht,
leerlingenbegeleiding, zorgleerkracht).
S&Z volgt de Corona-maatregelen zoals aanbevolen door de overheid.
Indien de S&Z leerkracht of de familie van de leerling verkiest dat er tijdens
de les een mondkapje wordt gedragen, zal men, met wederzijds respect hieraan
gevolg geven.
Deze overeenkomst treedt in op het ogenblik dat de vrijwilliger als lid van de vereniging
ingeschreven wordt en voor zo lang het lidmaatschap duurt.
De vereniging behoudt zich het recht voor een einde te stellen aan deze overeenkomst en
zal de redenen hiervoor bekend maken.
Deze overeenkomst is in twee exemplaren opgemaakt en door beide partijen ondertekend.
Iedere partij verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen.

Opgemaakt te ……………………………………, op ………………………………………

De vrijwilliger (naam en handtekening)

Voor S&Z vzw (naam, titel en handtekening)

1

Een vrijwilliger heeft discretieplicht. Tijdens het uitoefenen van het vrijwilligerswerk mag die geen gegevens
vrijgeven aan anderen dan diegenen die gerechtigd zijn er kennis van te nemen.
Discretieplicht geldt niet t.a.v. collega’s en wettelijke vertegenwoordigers van onbekwame minderjarigen.
Terugbetaling van onkosten : Het bedrag voor de vergoeding per km wordt jaarlijks aangepast aan de
gangbare officiële kilometervergoeding. Indien door een onkostennota gestaafd, zijn deze vergoedingen niet
belastbaar noch onderhevig aan de sociale bijdragen. Meldingsplicht: De vrijwilliger heeft als werkloze en
bruggepensioneerde een schriftelijke meldingsplicht: formulier C45B van de RVA. De RVA moet binnen de 12
dagen reageren zo niet is het vrijwilligerswerk toegelaten.
De vrijwilliger heeft als uitkeringsgerechtigde van een ziekenfonds toelating van de adviserend geneesheer van
het ziekenfonds nodig.
De vrijwilliger met een leefloon moet het vrijwilligerswerk meedelen aan het OCMW (dossierbeheerder).
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