Vrijwilligersovereenkomst mentor
Ondergetekenden,
1. <naam organisatie>, <adres> , vertegenwoordigd door <naam contactpersoon> =
programmaleider/mentorcoördinator, hierna te noemen ‘de organisatie’
en
2. De heer/mevrouw ………………………………………….., geboren……………………, hierna te
noemen ‘de vrijwilliger’,
komen als volgt overeen:
1 – Aanvang en duur van de overeenkomst
De vrijwilliger zet zich voor onbepaalde tijd in als mentor voor de organisatie.
2 – Werkzaamheden
Voor de duur van de overeenkomst is de vrijwilliger gehouden om de navolgende werkzaamheden
te verrichten:
1. Wekelijkse begeleiding gedurende anderhalf uur van de leerling bij de leerling thuis;
2. Vergezellen van ouder(s) naar ouderavonden en -gesprekken indien gewenst;
3. Bijwonen van training basisvaardigheden en thema-avonden van de organisatie;
4. Deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten en voor elke intervisie een kort verslag van
voorgaande periode te schrijven;
5. Contact onderhouden met de klassenmentor van de leerling indien dit nodig is;
6. De organisatie op de hoogte te houden van alle relevante feiten rond de leerling;
7. Indien van toepassing: stimuleren van ouderbetrokkenheid en betrekken van ouder(s) bij
schoolcarrière van hun kind.
3 – Verhindering
Als de vrijwilliger langer dan vier weken verhinderd is in verband met ziekte, vakantie e.d. zal hij
de organisatie hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4 – Verzekeringen
Voor alle vrijwilligers bij School’s cool <naam> is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten
conform de collectieve vrijwilligersverzekering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

5 – Geheimhouding
5.1 De vrijwilliger verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie waarvan de
vertrouwelijkheid vanzelfsprekend is en die hij verkrijgt van of naar aanleiding van contact met de
programmaleiding van School’s cool <naam>, leerlingen, ouders, contactpersonen van scholen
en andere vrijwilligers van de organisatie.
6 – Integriteit
De vrijwilliger verklaart de gedragscode voor vrijwilligers en medewerkers van School’s cool
<naam> te hebben gelezen en ondertekend.
7 – Aard van de overeenkomst
7.1 Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
7.2 Deze overeenkomst is geen dienstbetrekking in de zin van de Ziektewet.
7.3 De vrijwilliger is bekend met het feit dat hij op basis van deze overeenkomst niet verzekerd is
voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.
7.4 De relatie tussen de zorgaanbieder en de vrijwilliger is geen arbeidsverhouding in de zin
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.
8 – Begeleiding
De organisatie zal zorg dragen voor een zo goed mogelijke begeleiding van de vrijwilliger
gedurende de periode van de mentorbegeleiding. De begeleiding vindt plaats tijdens
intervisiebijeenkomsten die regelmatig, meestal iedere zes à zeven weken, worden
georganiseerd. Ook kan de vrijwilliger tussentijds telefonisch of emailcontact opnemen met zijn
intervisiebegeleider die voor de duur van het mentoraat zijn eerste aanspreekpunt is.
9 – Einde van de overeenkomst
Beide partijen kunnen in onderling overleg en met opgaaf van reden de overeenkomst en het
mentorschap beëindigen.
10 - Persoonsgegevens
School’s cool <naam> slaat de persoonsgegevens van de vrijwilliger met een beveiligde toegang
op in haar digitale systeem. De gegevens zijn opgeslagen onder mentornummer ……… op
<datum van ondertekening>
Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend te <………………> op
………..…….…………..

Namens de organisatie,

de vrijwilliger,

…………………………………….

………………….……………………

