OVEREENKOMST OP-SCHOOL
Deze overeenkomst omvat de afspraken over het gebruik van het
Sociaal-Emotioneel Volgsysteem ‘Op School’, ontwikkeld door de
Onderwijspraktijk Harry Janssens.
Opdrachtgever:
Naam school:
Directeur:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
BRIN-nummer:
Contactpersoon voor “Op School”:
E-mailadres:
Datum aanmelding:
Opdrachtnemer:
Onderwijspraktijk Harry Janssens
Vertegenwoordigd door mevrouw E. Janssens-Veer
Weeshuisplein 17
3311 SX Dordrecht
Opdrachtgever en opdrachtnemer komen overeen dat de …………………… m.i.v. het
schooljaar ……… gebruik gaat maken van het Sociaal-Emotioneel Volgsysteem ‘Op School’
waarbij onderstaande afspraken van kracht zijn.
De afspraken
1.
De overeenkomst wordt voor de duur van één schooljaar afgesloten en zal aan het
eind van dat schooljaar zonder tegenbericht van de school stilzwijgend worden
verlengd in het nieuwe schooljaar. Wanneer een school de overeenkomst wil stop
zetten, wordt dit voor het eind van het lopende schooljaar schriftelijk meegedeeld aan
de Onderwijspraktijk Harry Janssens.
2.
De Onderwijspraktijk zorgt voor het inhoudelijk beheer en inhoudelijke begeleiding
3.
Netgemak, vertegenwoordigd door de directeur Marc Kloppers, zorgt voor het hosten
en het technische beheer van ‘Op School’.
4.
De school levert de gegevens van de gebruikers aan: naam, voorletters, voornaam,
m/v, e-mailadres, de groep, de functie (directie, leerkracht, intern begeleider,
beheerder).
5.
De Onderwijspraktijk meldt de school aan in Parnassys en de school ontvangt de
instructie hoe de koppeling geactiveerd wordt. Daarmee geeft de school Parnassys
toestemming gegevens van groepen en leerlingen uit te wisselen.
6.
Na het activeren is voor Parnassys gebruikers een aparte koppeling tot stand gebracht
waarmee groepen en leerlingen vanuit Parnassys worden gëmporteerd in Op School
en er rechtstreeks vanuit Parnassys kan worden ingelogd in Op School. De afdracht
aan Parnassys voor deze koppeling komt voor rekening van de scholen. Dit bedrag is €
0,10 voor alle leerlingen van de hele school.
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De Onderwijspraktijk verleent aan een door de school aan te wijzen beheerder de
rechten wijzigingen aan te brengen in “Op School” wat betreft de gebruikers en de
koppeling van hen aan de groepen. Wijzigingen in het leerlingenbestand en de groepen
moeten eerst in Parnassys worden aangepast en worden vervolgens overgenomen uit
Parnassys.
Kosten die worden gemaakt om fouten in “Op School” te herstellen die veroorzaakt zijn
door onzorgvuldig omgaan met de gegevens in Parnassys waardoor problemen in “Op
School” ontstaan, worden doorberekend aan de school. Hierover zal van tevoren
contact worden opgenomen met de contactpersoon.
De Onderwijspraktijk fungeert als helpdesk.
De school ( per BRIN-nummer) betaalt eenmalig een instapbedrag van € 600,00.
De school betaalt per leerling per jaar een bedrag van € 0,80.
Voor de koppeling met Parnassys wordt een bijdrage van € 0,10 voor alle leerlingen
van de school in rekening gebracht voor de afdracht aan Parnassys.
Het leerlingaantal dat bij aanvang van deelname wordt gemeld, geldt voor dat hele
schooljaar
Bij een afwijking naar boven of naar beneden vanaf 15% van het aantal leerlingen,
vindt verrekening dan wel bijbetaling van de kosten plaats. Bij een lager percentage
wordt het bij aanvang gemelde leerlingaantal aangehouden. Bij afwijking van die 15%
brengt de school de Onderwijspraktijk op de hoogte daarvan.
Bij voortzetting van de overeenkomst in het nieuwe schooljaar wordt naast de € 0,80
per leerling een bedrag van € 55,00 administratiekosten voor het archiveren en
opnieuw invoeren van de leerlingen in rekening gebracht.
Tussentijds beëindigen van de overeenkomst dienst schriftelijk te geschieden. In dat
geval zijn de artikelen 11 en 12 van de algemene voorwaarden van de
Onderwijspraktijk van toepassing
Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van de Onderwijspraktijk Harry
Janssens van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden is aan deze offerte
gehecht. Tevens vindt u deze voorwaarden op onze website. Door ondertekening van
deze offerte verklaart u deze voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te
hebben genomen en deze te accepteren.
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