Algemene voorwaarden
• De tijden voor individuele begeleiding vinden plaats in onderling overleg.
• Als uw kind niet naar De Akkerwinde komt, vragen wij u dit, uiterlijk één uur voordat
de activiteiten plaats zouden vinden, door te geven via het algemeen telefoonnummer:
0113-351144.
• Stichting De Akkerwinde behoudt zich het recht voor om een geplaatste deelnemer te
weigeren voor de duur van de periode dat de deelnemer door ziekte of anderszins
extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere
aanwezige deelnemers en een normale opvang van de deelnemer en de andere
deelnemers redelijkerwijs niet kan plaatsvinden.
• Als de deelnemer wordt vervoerd door het taxibedrijf waarmee De Akkerwinde een
contract heeft, hoort u van De Akkerwinde tussen welke tijden de deelnemer kan
worden opgehaald en thuisgebracht. De deelnemer moet klaar zijn om te vertrekken
op de aangegeven tijd. Als een deelnemer vóór of na de afgesproken tijden wil reizen,
dient deze zelf voor vervoer te zorgen. Afmeldingen voor vervoer kunnen rechtstreeks
bij het betreffende taxibedrijf worden gedaan (u ontvangt het telefoonnummer van De
Akkerwinde). Aanvragen van vervoer, kan alleen worden gedaan door De Akkerwinde.
Klachten over het vervoer kunnen doorgegeven worden via het algemeen
telefoonnummer: 0113-351144.
• Als de deelnemer met een taxibedrijf reist dat niet gecontracteerd is door De
Akkerwinde, verwachten wij de deelnemer maximaal 15 minuten vóór aanvangstijd
van de activiteiten op De Akkerwinde. Minimaal 15 minuten vóór en maximaal 15
minuten na de eindtijd van de activiteiten kan de deelnemer worden opgehaald.
Afwijking van deze tijden kan in overleg.
• Als u zelf het vervoer verzorgt, verwachten wij uw kind 5 minuten voor aanvangstijd
van de activiteiten op De Akkerwinde. 5 Minuten voor de eindtijd van de activiteiten
bent u van harte welkom om uw kind weer op te halen. Afwijking van deze tijden kan
in overleg.
• De plaats voor individuele begeleiding wordt geleverd ter onmiddellijk gebruik. Indien
de deelnemer geen of geen volledig gebruik maakt van de plaats is toch de volledige
prijs voor de plaats verschuldigd. Dit betekent dat de in verband met ziekte, vakantie of
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een andere reden niet afgenomen individuele begeleidingsdag, niet wordt
gecompenseerd. Indien De Akkerwinde aangeeft dat opvang redelijkerwijs niet kan
plaatsvinden, zal compensatie plaatsvinden.
• De deelnemers van de individuele begeleiding op de Akkerwinde nemen voor tussen
de middag hun eigen brood mee. ’s Morgens en ‘s middags wordt er in de pauzes
gezorgd voor thee, koffie, melk of limonade en een koekje.
De deelnemers hoeven dus alleen brood voor tussen de middag mee te nemen en geen
drinken. Als uw kind een dieet volgt of een allergie heeft, kunt u dit aangeven in de
aanmeldingsformulieren. Vanzelfsprekend wordt daar dan rekening mee gehouden.
• Het is verstandig dat uw kind, als het naar de individuele begeleiding van de
Akkerwinde komt, kleding aantrekt die vies mag worden. "Kleding in lagen" is erg
handig. In de keuken is het warmer dan in het atelier en buiten is het vaak kouder. Het
is prettig om je kleding aan te kunnen passen aan de verschillende temperaturen en
een dikke trui of warm vest die je aan kan trekken of uit kan doen is erg prettig.
• Wij zullen er voor zorgen dat uw zoon of dochter een overall, stofjas, schort, regenjas
en/of werkhandschoenen draagt als de activiteiten daar om vragen.
• Voor de individuele begeleiding geldt dat ook stevige schoenen die vies mogen worden
voor uw zoon/dochter handig zijn om aan te trekken.
• Het is handig als uw zoon/dochter iedere opvangdag zijn/haar eigen laarzen
meebrengt.
• Wilt u, indien u het gebruik van een "heen-en-weer-schrift" op prijs stelt, zelf een
schriftje, mapje of agenda aanschaffen en dit steeds meegeven naar De Akkerwinde.
De medewerkers van De Akkerwinde zullen hun best doen om kort iets over uw kind te
schrijven aan het eind van de dag.
• Maximaal twee keer per jaar ontvangen de deelnemer en zijn/haar ouder(s)/wettelijke
vertegenwoordiger(s) en/of verzorger(s) de nieuwsbrief van De Akkerwinde. De
Akkerwinde gaat ervan uit dat van deze nieuwsbrief wordt kennisgenomen.
• Het klachtenreglement en het privacy-reglement staan op de website.
• In de binnenruimtes van De Akkerwinde en op het terrein van Windekind mag niet
worden gerookt.
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Toelatingscriteria
Toelating voor individuele begeleiding
De onderstaande punten beschrijven de criteria die worden gehandhaafd bij de toelating
van deelnemers voor individuele begeleiding bij De Akkerwinde.
•

Uit gestandaardiseerd ontwikkelingsonderzoek moet blijken dat er sprake is van een
ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum
stoornis.

•

De primaire functies zoals lopen, zien, horen en grijpen moeten voldoende zijn, zodat
de deelnemer veilig en onafhankelijk op de boerderij kan bewegen en functioneren

•

De deelnemer moet eenvoudige opdrachten en instructies begrijpen en moet enkele
communicatieve vaardigheden hebben. Hij/zij moet in staat zijn om zich te bewegen
in de nabijheid van een groep deelnemers en/of BSO-kinderen van De Akkerwinde.
De deelnemer mag met zijn gedrag geen bedreiging voor andere deelnemers zijn.

•
•

De deelnemer dient interesse te hebben voor activiteiten in de natuur en met dieren
en/of voor activiteiten in het atelier, de houtbewerkingsruimte of de keuken.

•

De deelnemer moet tenminste 4 en ten hoogste 20 jaar zijn.
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