LICENTIE
nummer:
L1819-NHLP14
e-adres school: info@leesplezierschool.nl

DE PARTIJEN:
A. de Leesouder, handelingsbevoegd namens De Leesplezierschool in Hak-en-plak-dorp, voortaan ‘de school’,
en dr. Ewald Vervaet, directeur van Ontdekkend Leren te Amsterdam, voortaan ‘OL’,
IN AANMERKING NEMENDE:
Dat OLL staat voor de leeslijn Ontdekkend Leren Lezen en de negen daarbij horende boeken Klank- en
vormspel (handleiding en speelboek) en Zo ontdek ik het lezen! (drie handleidingen en vier werkboeken),
Dat de boeken van OLL niet vrij verkrijgbaar zijn en
Dat een leerling elk kind is, dat op de peildatum van het schooljaar 2018-2019 bij de school is
ingeschreven volgens duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/po/leerlingen-po/po-totaal/po-bron.jsp.
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1 – Doel van de licentie
1.1 De leerlingen van de school leren met OLL lezen, en wel doordat – telkens in de zin van OLL –
1.1.1 alleen een leerling die klank- en vormrijp is, in het speelboek bij Klank- en vormspel speelt,
1.1.2 alleen een leerling die leesrijp is, in het werkboek bij Zo ontdek ik het lezen!, deel 1 werkt en ongeveer
vier maanden daarna in het werkboek bij Zo ontdek ik het lezen!, deel 2 en
1.1.3 alleen een leerling die spellingsrijp is voor
* /hant/-‘hand’ en /rip/-‘rib’, in de betreffende hoofdstukken van Zo ontdek ik het lezen!, deel 3 werkt,
* /bootun/-‘boten’ en /botun/-‘botten’, in de betreffende hoofdstukken daarvan werkt en
* de dt-regel, /gelant/-‘geland’ en /ik landu/-‘ik landde’ in de betreffende hoofdstukken daarvan werkt.
Artikel 2 – Vermenigvuldigings- en kooprecht
De school heeft gedurende het schooljaar 2018-2019 en alleen gedurende dit schooljaar
2.1 het recht om met de elektronische bestanden van OLL (zie artikel 6) afdrukken voor het onderwijs van
haar leerlingen te maken, zolang zij de auteursrechten van OLL beschermt (artikel 7).
2.2 het recht OLL voor het onderwijs van haar leerlingen in boekvorm te kopen met een korting van € 3,00 per
boek. Een bestelling gebeurt vanaf het e-adres van de school (zie boven), onder vermelding van het
licentienummer, op https://ontdekkendleren.nl/webwinkel-licentiehouders.
2.3 De school gaat akkoord met deze veiligheidsregel op alle bladzijdes van de vijf leerlingboeken:
De Leesplezierschool in Hak-en-plak-dorp bezit dit boek en beschermt de auteursrechten; schooljaar 2018-2019; 9 november 2018

Artikel 3 – Overleg- en begeleidingsrecht
3.1 De school heeft het recht op gratis telefonisch overleg met OL over OLL, tot een maximum van cumulatief
twee uur. Namens de school doet een medewerker die deskundig is in OLL, het overleg.
3.2 Over de spellingsrijpheidstoetsen (artikel 1, lid 1.1.3) krijgt één medewerker die deskundig is in OLL, gratis
telefonische begeleiding met een maximum van cumulatief een uur per schooljaar.
3.3 Indien de school wenst dat OL haar voor overleg bezoekt, wordt hierover een tijd afgesproken. De
vergoeding bedraagt reisvergoeding (OV, tweede klas) en € 200,00 (exclusief 21% BTW) per contactuur.
Artikel 4 – Looptijd en voortzetting
4.1 De licentie gaat meteen na ondertekening in en geldt tot het einde van het schooljaar 2018-2019.
4.2 Rond 1 mei 2019 stuurt OL de school een conceptlicentie voor het schooljaar 2019-2020 toe. Deze is in
beginsel gelijk aan de licentie van 2018-2019. Relevante wijzigingen geeft OL uitdrukkelijk aan. Vóór 1 juni
laat de school OL op oll@ontdekkendleren.nl weten of ze de licentie in het schooljaar 2019-2020 wil laten
doorlopen of niet. Indien ja, dan wordt de nieuwe licentie zo spoedig mogelijk ondertekend. Indien nee,
dan worden afspraken over het afbouwen gemaakt.
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Artikel 5 – Licentiekosten
5.1 De licentiekosten bedragen € 2,00 (exclusief 21% BTW) per leerling.
5.2 Voor de 316 leerlingen van het schooljaar 2018-2019 maakt de school binnen twee weken na
ondertekening van de licentie het bedrag van (316 x € 2,42 = ) € 764,72 over op bankrekening
NL41RABO03211.44104 ten name van Ontdekkend Leren te Amsterdam, onder vermelding van L1819NHLP14.
Artikel 6 – De bestanden bij OLL
6.1 Binnen twee weken na ontvangst van het bedrag voor de licentiekosten (artikel 5, lid 5.2) stuurt OL de
school via WeTransfer de negen PDF’s van OLL toe. De school slaat de bestanden goed en veilig op
6.2 Op verzoek stuurt OL de bestanden nog eens toe. De kosten hiervoor bedragen € 100,00.
6.3 Indien een boek van OLL een wijziging ondergaat, ontvangt de school het bestand van het gewijzigde boek
zo spoedig mogelijk via WeTransfer.
6.4 Het laden van de bestanden betekent een aanvaarding te meer van de afspraken in deze overeenkomst.
6.5 De school verplicht er zich toe om de leerlingboeken van OLL in de aangeleverde vorm aan haar leerlingen
en slechts aan haar leerlingen (artikel 2) ter beschikking te stellen en die vorm ook binnen de school te
handhaven – met inbegrip van de schoolgebonden regel onderaan de bladzijdes van de leerlingboeken.
6.6 Indien de school een of meer bladzijdes in de leerlingboeken gewijzigd wenst te zien vanwege een
gespannenheid met haar levensbeschouwing, overweegt OL voor die school alternatieve bladzijde(s).
Artikel 7 – Bescherming auteursrechten
7.1 De school verzekert dat ze de auteursrechten van OLL volledig zal beschermen door OLL alleen voor het
onderwijs aan haar leerlingen in het schooljaar 2018-2019 te gebruiken en door OLL aan geen enkele
andere persoon, school of instelling, ook niet binnen de eigen schoolorganisatie, ter beschikking te stellen
– niet als elektronisch bestand, niet als boek, niet als fotokopieën en ook niet anderszins.
Artikel 8 – Niet-nakoming
8.1 Wanneer OL de PDF’s niet binnen veertien dagen toestuurt (artikel 6, lid 6.1) en er geen overmacht is,
stort OL het ontvangen bedrag voor de licentiekosten terug.
8.2 De school verbindt er zich toe om voor elk elektronisch, vermenigvuldigd of gedrukt exemplaar (artikel 2)
van OLL dat geheel of gedeeltelijk naar buiten de school wordt verzonden en/of buiten de school wordt
gebruikt en/of vermenigvuldigd – dus bij overtreding van artikel 7 – per leerling en per jaar een boete van
€ 1.000,00 te betalen. Met het oog hierop raadt OL de school aan een leerlingboek in een gesloten circuit
beschikbaar te houden als ze er de leerlingen vanaf een scherm mee laat werken.
8.3 Bij ernstige schending van de overeenkomst zet OL geëigende gerechtelijke stappen.
Artikel 9 – Geschillen
9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een geschil niet in onderling
overleg kan worden opgelost neemt de gewone rechter in Amsterdam kennis van het geschil.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Hak-en-plak-dorp en Amsterdam, op 9 november 2018
Handtekening van de school

Handtekening van OL
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