NASCHOLINGSVOORWAARDEN
2017/2018
De investering
Werken aan je professionele ontwikkeling tot de competente leerkracht die je wilt zijn, vraagt de volgende investering:

Studiebijeenkomsten
 Voorbereidende literatuur: 2 uur
 Bijwonen van de bijeenkomst: 3 uur
 Kosten: €45,00 excl. BTW

Workshops
 Bijwonen van de bijeenkomst: 2 uur
 Kosten: €30,00 excl. BTW

Inspira ebijeenkomsten
 Voorbereidende literatuur: 1 uur
 Bijwonen van de bijeenkomst: 2 uur
 Kosten: €30,00 excl. BTW

Dyslexie Specials
 Voorbereidende literatuur: 2 uur
 Bijwonen van de bijeenkomst: 3 uur
 Kosten: €45,00 excl. BTW

Dyslexie in het onderwijs en Leerkracht.nu staan geregistreerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 27336397

06 28334595
www.leerkracht.nu
www.dyslexie-specialist.nl
info@leerkracht.nu

De voorwaarden
Leerkracht.nu! hanteert voor het nascholingsaanbod de volgende voorwaarden:

Inschrijving dient plaats te vinden middels de inschrijvingslink op de website.

U ontvangt vooraf een factuur (zie voor
kosten hiernaast) die voldaan dient te
zijn bij aanvang van de ac viteit.

Indien van toepassing ontvangt u minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de
ac viteit de voorbereidende literatuur.
U dient deze ar kelen te hebben verwerkt bij de start van de ac viteit. Dit is
een voorwaarde voor het ontvangen
van de code voor Registerleraar.nl. Dit
geldt ook voor het invullen van een
competen escan (indien van toepassing).

Na aﬂoopt ontvangt u digitaal de cursusmaterialen.

Na aﬂoop ontvangt u een digitaal evalua eformulier. Wanneer u dit ingevuld
hee , ontvangt u een digitaal cer ﬁcaat
met daarop de code voor Registerleraar.nl

Het minimale aantal deelnemers per
ac viteit is 12 personen.

Indien er sprake is van overtekening
(meer dan 30 deelnemers) kan worden
overwogen een tweede bijeenkomst
aan te bieden. Indien er sprake is van te
weinig aanmeldingen kan worden overwogen bijeenkomsten van gelijke strekking samen te voegen. U ontvangt hier
jdig bericht van.

Leerkracht.nu! hee bij onvoldoende
inschrijvingen het recht een bijeenkomst te annuleren tot 5 werkdagen
voor de aanvang van de ac viteit.

Leerkracht.nu! hee het recht bij erns ge, onvoorziene omstandigheden een
ac viteit tot 5 uur voor aanvang te annuleren. Er wordt een alterna eve datum geboden. Indien u op dat moment
niet kunt, hee u het recht op teruggave van de kosten zoals hiernaast vermeld.

Op de ac viteiten van Leerkracht.nu! is
een klachtenregeling van toepassing.
Deze is te vinden op de website.

Deze voorwaarden zijn van toepassing
voor 2017-2018. De meest actuele voorwaarden zijn te vinden op de website.

