
 

 

 

 

OVEREENKOMST TUSSEN DE SCHOOL, DE AANVRAGER VAN DE NME-ACTIVITEIT,  
EN REGIONAAL LANDSCHAP BRABANTSE KOUTERS, DE ORGANISATOR VAN DE NME-ACTIVITEIT 

Afspraken betreffende de organisatie van de activiteit: 

• De begeleider neemt de week voor de activiteit contact op met de school voor praktische afspraken omtrent 
de activiteit (afspraakplaats, te voorziene kleding en schoeisel,…). 

• RLBK voorziet alle educatieve materialen die moeten toelaten dat de activiteit zoals gepland kan door gaan. 
Ook eventuele verbruiksmaterialen die nodig zijn voor de activiteit zijn inbegrepen in de prijs. 

• Een klas dient steeds in gezelschap van een leerkracht aan de activiteit deel te nemen. De leerkracht blijft 
tijdens de verplaatsingen tussen de school en de afspraakplaats en tijdens de activiteit zelf bij de leerlingen. 
Afhankelijk van de activiteit zelf en de grootte van de klas, kan de begeleider de leerkracht ook een actieve 
rol geven tijdens het verloop van de activiteit. 

• De begeleider(s) zijn verzekerd door RLBK vzw. De aanvrager staat zelf in voor de verzekering van de 
deelnemende leerlingen en betrokken leerkracht(en). 

• Bij (voorspelling van) hevig regenweer kan de activiteit in onderling overleg in aangepaste versie geheel of 
gedeeltelijk op school doorgaan (klaslokaal, overdekte binnen- of buitenruimte). Afhankelijk van de aard van 
de activiteit kunnen bepaalde opdrachten wegvallen of aangepast worden. Voor activiteiten waarvoor dit 
niet mogelijk is kan, eveneens in onderling overleg, naar een nieuwe datum gezocht worden.  De school 
neemt hiervoor contact op met de educatieve medewerker van RLBK ten laatste de dag voor aanvang van de 
activiteit. 

• Annulatie van een activiteit door de aanvrager dient ten laatste 2 weken voor aanvang van de activiteit te 
gebeuren. Indien de annulatie na dit moment gebeurt zal RLBK alsnog 60 euro aanrekenen voor deze 
activiteit (forfaitair bedrag voor een klas van 20 leerlingen), tenzij in onderling overleg een oplossing 
gevonden kan worden. Indien de activiteit plaatsvindt op de Volkssterrenwacht MIRA dan wordt er een 
forfaitair bedrag aangerekend van 105 euro. 

• De NME-activiteiten worden georganiseerd conform de geldende kleurcode, bijhorend afsprakenkader en 
draaiboeken i.k.v. coronamaatregelen zoals die door de Vlaamse Overheid uitgevaardigd werden. Rekening 
houdend met dat afsprakenkader gelden onderstaande algemene voorwaarden  voor de activiteiten. Deze 
worden aangepast als zich in de loop van het schooljaar wijzigingen zouden voordoen. 

• Bij code groen en geel zullen alle activiteiten steeds doorgaan zoals gepland. Annulatie door de 
school kan dan enkel mits de afspraken en voorwaarden zoals hoger vermeld 

• Bij code oranje kan de activiteit doorgaan indien op het schooldomein zelf de buitenruimte het 
toelaat om de geplande activiteit te laten doorgaan, dit zowel op het vlak van social distance, 
hygiënische omstandigheden als inhoudelijke invulling van de activiteit. Scholen kunnen bij code 
oranje de geplande activiteit echter steeds kosteloos annuleren, maar dienen dit minimaal 2 weken 
vooraf via email door te geven aan RLBK. Ook indien de kleurcode verandert van groen/geel naar 
oranje in de 2 weken voorafgaand aan de geplande activiteit kan de school nog steeds kosteloos 
annuleren. 

• Bij code rood wordt elke activiteit steeds automatisch kosteloos geannuleerd. 
 
 

Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde, 02 253 43 04, info@brabantsekouters.be 
www.brabantsekouters.be 

 



• Uitgezonderd bij code groen, beschermt de begeleider van RLBK de leerlingen, leerkracht, externe 
begeleiders, vrijwilligers en zichzelf door het dragen van een mondmasker, het bewaren en de 
nodige afstand tijdens de activiteit en door ontsmetting het educatief materiaal dat gebruikt wordt 
door de leerlingen. 

• Alle activiteiten vinden steeds buiten plaats. Regenalternatieven in een binnenruimte zoals hoger 
vermeld zullen enkel kunnen doorgaan bij code groen 

• Bij ziekte van de begeleider wordt een nieuwe datum gezocht. Indien dit niet meer haalbaar blijkt tijdens de 
lopende periode, zal de aanvrager de mogelijkheid geboden worden om voor deze activiteit in te schrijven 
voor de volgende periode vooraleer de reguliere inschrijvingen beginnen (voorrangsregeling). 

• Na afloop van de activiteiten maakt RLBK een factuur op voor de bovenvermelde activiteiten op het 
bovenvermelde facturatieadres. Tenzij anders aangegeven op de bovenstaande overzichtstabel onder de 
rubriek ‘prijs per lln.’, zal per aanwezige leerling op elke activiteit 3 euro aangerekend worden. Het 
factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald te worden. 

Indien door de aanvrager communicatie gevoerd wordt rond één of meerdere activiteiten, dan dient hierin het 
volgende vermeld te worden: ‘Deze natuureducatieve activiteit wordt georganiseerd door Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters vzw en wordt financieel ondersteund door de Provincie Vlaams-Brabant’. 


