
 

 

 

Lesgelden & Algemene voorwaarden 
Schooljaar 2020-2021 

 

De Nederlandse School Parijs is een association loi 1901 zonder winstoogmerk. Ons doel is om kwalitatief 

Nederlandstalig onderwijs te geven aan kinderen van 2 tot 18 jaar. Onze school is door de 

onderwijsinspectie van de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland geaccrediteerd voor haar 

onderwijsaanbod.  

Onze lessen vinden plaats op woensdagochtend of -middag gedurende 3 contacturen. Dit hetzij op locatie, 

rue Cloître Saint-Merri in hartje Parijs, hetzij via afstandsonderwijs indien we door omstandigheden niet op 

de locatie terecht kunnen. 

Wij investeren in: 

- Gekwalificieerde docenten met ervaring in het nvt-onderwijs; 

- Lesmaterialen en -methodes die aansluiten op het Nederlandse en Vlaamse reguliere onderwijs; 

- Onderwijs in kleine groepen van maximaal 12 leerlingen; 

- Een rijk cultureel aanbod waarbij verbindingen tussen de Franse en de Vlaams/Nederlandse cultuur 

centraal staat; 

- Een leslocatie in hartje Parijs en daarbij goed bereikbaar via het OV voor de kinderen die in Parijs of 

vlakbij Parijs wonen. 

- Een veilig klimaat waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zichzelf vrij kunnen uiten; 

- Leuke sociale contacten met kinderen en ouders met een meertalige achtergrond. 

 

Inkomsten 

Onze inkomsten komen uit de inschrijfgelden en een jaarlijkse subsidie van de Stichting NOB (Nederlands 

Onderwijs Buitenland). Daarnaast zijn wij actief bezig om aanvullende fondsen aan te schrijven voor de 

ontwikkeling van extra cultureel educatief aanbod. Wij proberen de inschrijfgelden zo interessant en 

toegankelijk mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk kinderen van ons onderwijsaanbod gebruik kunnen 

maken. 

 

Zoals gezegd heeft onze school geen winstoogmerk; alle financiële middelen blijven binnen de organisatie 

voor investering in de verdere ontwikkeling van de school. 

 
Salarissen docenten Lesmaterialen Culturele projecten Overheadkosten (oa huur locatie) Onvoorziene kosten



 

De lesgelden en de contributie voor de vereniging DNSP in het schooljaar 2020 – 2021 zijn als volgt: 

EARLY BIRD tarief – inschrijvingen uiterlijk 1 juni 2020: 

– Ouderbijdrage 1e kind: 950€  (9,30€ per lesuur) 

– Ouderbijdrage 2e en volgende kind (-eren): 900€  (8,80€ per lesuur) 

REGULIER tarief – vanaf 2 juni 2020 

– Ouderbijdrage 1e kind: 1150€ (11,30€ per lesuur) 

– Ouderbijdrage 2e en volgende kind(-eren): 1100€ (10,80€ per lesuur) 

Bedragen zijn inclusief 25€ contributie. 

De betaling van de lesgelden verplicht u ertoe uw kind(eren) aan alle contactmomenten over het schooljaar 

2020-2021 te laten deelnemen.  

Waarom een Early Bird Tarief ? 

Met het interessante early-bird tarief hopen wij zoveel mogelijk gezinnen te motiveren om hun kind(eren) 

tijdig voor het nieuwe schooljaar in te schrijven.  

Een tijdige inschrijving biedt DNSP de mogelijkheid om de klassen van het nieuwe schooljaar zo goed 

mogelijk op niveau in te delen. Bovendien kunnen wij dan ook onze docenten, die allen zelfstandig 

ondernemer zijn, hun klassen en uren voor het nieuwe schooljaar zo vroeg mogelijk bevestigen. 

Inschrijvings- en betalingsprocedure 

Dit jaar verlopen de inschrijvingen voor het eerst online via HelloAsso. Deze website biedt voor DNSP de 

mogelijkheid om de inschrijvingen administratief efficienter af te handelen. Waar voorheen DNSP alle 

inschrijvingen handmatig moest afhandelen en de betalingen 1-voor-1 maandelijks op moest volgen, kan 

nu meteen bij inschrijving uw betalingskeuze geactiveerd worden. De betalingen verlopen per Bankpas en 

wij bieden u 3 opties :  

- Betaling in 1 keer bij inschrijving; 

- Betaling in 3 gelijke termijnen; de eerste bij inschrijving, de tweede begin september en de derde 

begin december 

- Betaling in 10 keer; de eerste bij inschrijving, de overige termijnen van begin oktober tot en met 

begin juni 2021. 

U ontvangt na de inschrijving een automatische mail met inschrijf- en betalingsbevestiging. De schoolleider 

neemt vervolgens contact met u op. 

Vergoeding werkgever 

Mocht uw werkgever de leskosten vergoeden, dan is het mogelijk om uw kind online in te schrijven door 

het werkgeverstarief te activeren. Wij nemen vervolgens contact met u op. 

 

Vragen over de betaling 

Mocht u op een of andere reden niet in de mogelijkheid zijn om per Bankpas te betalen, neem dan contact 

op met onze penningmeester via penningmeester.dnsp@gmail.com. Wij zoeken dan samen een passende 

oplossing. 

 

Reçu fiscal 

De Nederlandse School Parijs heeft een aanvraag gedaan bij het ministerie van Financiën voor een ‘recrit 

fiscal’. Uiterlijk in december 2020 kunnen wij u zeggen of deze aanvraag gehonoreerd is. In dat geval 

kunnen wij u, op uw verzoek, een ‘reçu fiscal’ uitschrijven waarmee een deel van de inschrijfkosten 

aftrekbaar zullen zijn op de Franse inkomstenbelasting. 
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Lesaanbod & contacturen 

De Nederlandse School biedt volgens de Franse schoolvakantieplanning (zone C) Nederlandstalige lessen op 

de woensdagochtend- of -middagen. Wij beginnen begin in september en stoppen begin juli. Jaarlijks 

betekent dit gemiddeld 34 contactdagen van 3 uur. 

De betaling van de lesgelden verplicht u ertoe uw kind(eren) aan alle contactmomenten over het schooljaar 

2020-2021 te laten deelnemen.  

Afwezigheid leerling 

Indien uw kind(eren) onverhoopt een of meerdere contactmomenten niet kunnen bijwonen, gelieve dit 

vantevoren door te geven aan de docent en/of aan de schoolleider. De afwezigheid van uw kind(eren) geeft 

geen reden tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijftarief. 

 

Afwezigheid docent 

Bij afwezigheid van een docent zal de les te allen tijde plaatsvinden; hetzij met een vervangende docent, 

hetzij door de verdeling van de leerlingen over de andere klassen. DNSP heeft een klein en hecht team, 

waardoor de continuïteit van de lessen en de begeleiding van uw kind kunnen worden gewaarborgd. De 

afwezigheid of vervanging van de docent geeft geen reden tot (gedeeltelijke) terugbetaling van het 

inschrijftarief. 

 

Onvoorziene omstandigheden 

Indien vanwege omstandigheden de lessen niet op locatie gegeven kunnen worden (bijv. stakingen 

openbaar vervoer, locatie gesloten, verbod van het Franse overheid tot het uitvoeren van onze activiteiten 

op locatie, lockdown, etc) zal De Nederlande School Parijs passend lesaanbod via afstandsonderwijs 

aanbieden. In geen enkel geval geven deze omstandigheden recht op een (gedeeltelijke) terugbetaling van 

de lesgelden. 

 

Instroming in de loop van het schooljaar 

Het is eventueel mogelijk om uw kind in de loop van het schooljaar te laten instromen. Neem contact op 

met de schoolleider voor meer informatie: denederlandseschoolparijs@gmail.com. 

 

Verhuizing 

Mocht u onverhoopt in de loop van het schooljaar uit Parijs vertrekken en uw kind willen uitschrijven, 

gelieve dit zo snel mogelijk te communiceren met de schoollleider. De lesgelden worden in principe niet 

(gedeeltelijk) terugbetaald. 

 

Verzekering 

De Nederlandse School Parijs is verzekerd voor haar activiteiten; zowel op haar locatie als tijdens eventuele 

(culturele) uitstapjes.  

 

De ouders zijn tevens verplicht een verzekering af te sluiten voor hun kind(eren). Deze verzekering zit vaak 

ingebrepen in de verzekeringspolis van de woning (assurance d’habitation) en wordt vaak in augustus door 

de verzekeraar verstrekt voor het nieuwe schooljaar.  

Gelieve bij aanvang van het schooljaar een verklaring (attestation) van deze verzekering aan ons te 

overleggen of een passende verzekering af te sluiten en het bewijs hiervan te overleggen. 
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