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Klassenpost "Wie schrijft die blijft" 
Deelnamereglement 

De bepalingen waaronder aan Klassenpost "Wie schrijft die blijft" kan worden deelgenomen zijn vastgelegd in 
dit deelnamereglement. Hierna ook te noemen: Klassenpost, de onderlinge correspondentie of briefwisseling. 
Dit reglement geldt voor alle deelnemende scholen, klassen en lesgroepen aan Klassenpost in het betreffende 
schooljaar en wordt aangevuld met een praktische handleiding inclusief lesbrief met lesinstructie. 

Organisatie 
De organisatie van Klassenpost wordt uitgevoerd door ConcepThink - Social Development, hierna beide ook te 
noemen de Organisatie. 

ConcepThink 
Correspondentieadres:    ConcepThink - Klassenpost 
      Zwanebloem 36 
      3628 NB  KOCKENGEN 

website:     www.concepthink.nl 
e-mail:      info@concepthink.nl 

Klassenpost 
Klassenpost "Wie schrijft die blijft"   www.klassenpost.nl 
e-mail:      info@klassenpost.nl 

Contactpersoon:    Michel Reimus 
telefoon:     06-41091093 
e-mail:      michel@klassenpost.nl 

Algemene bepalingen 
Leerlingen pakken voor deze onderlinge briefwisseling tweemaal per schooljaar daadwerkelijk de pen op. 
Tijdens deze correspondentie schrijven leerlingen elkaar een echte met de hand geschreven brief op papier. 

• Aan Klassenpost kunnen scholen deelnemen uit het Primair en Voortgezet Onderwijs (PO & VO) 
• De briefwisseling is exclusief bedoeld voor leerlingen uit groep vijf tot en met acht van het 

basisonderwijs (PO), de onderbouw leerjaren van het voortgezet onderwijs (VO) 
• Scholen zijn verplicht actief en volledig deel te nemen aan de vastgestelde correspondentieperiode voor 

de periode van het betreffende schooljaar 
• Per deelnemende opleiding geldt geen minimum of maximum aantal klassen en/of aantal leerlingen 
• Gecombineerde lesgroepen in het PO tellen mee voor een klas 

Voor deelname aan Klassenpost wordt per leerling per schooljaar een deelnametarief vastgesteld in 
Euro, inclusief btw 

• Het deelnamebedrag per leerling is voor het betreffende schooljaar weergegeven in de deelname 
informatie 

• Het vastgestelde totale deelnamebedrag per opleiding geldt voor deelname voor een geheel schooljaar 
• Alle facturen dienen binnen de gestelde betalingstermijn zoals vermeld op de factuur te worden voldaan 
• In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en het Privacy Convenant voor 

het onderwijs, sluit Klassenpost met deelnemende scholen een onderlinge Verwerkersovereenkomst af 
• Afwijkingen op dit reglement zijn geldig als deze door ConcepThink schriftelijk zijn bevestigd 
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Deelname 
Geïnteresseerde scholen doen mee aan Klassenpost door middel van het invullen van het bindend online 
aanmeldformulier. Deelname is definitief na inzending van het aanmeldformulier. Na inschrijving volgt een 
deelnamebevestiging. De opzet kan geheel naar eigen inzicht worden verweven met de eigen (taal-) lessen, als 
dit maar aansluit bij de logistieke processen van Klassenpost. 

Facturering 
Elke deelnemende opleiding ontvangt een factuur voor deelname aan Klassenpost in het betreffende schooljaar. 
De Organisatie is gerechtigd de invordering van de door de deelnemende school verschuldigde bedragen uit 
handen te geven, waarbij alle kosten, zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ten lasten komen van de 
deelnemende school, vermeerderd met de alsdan geldende wettelijke rente gerekend vanaf de vervaldag van 
de verschuldigde bedragen. 

• Het deelnametarief voor Klassenpost staat in € (EUROS) per leerling vermeld in de deelname informatie 
en op de factuur voor deelname inclusief totaalbedrag voor het betreffende schooljaar. 

• Indien door een school een afwijkend factuuradres is opgegeven, blijft de deelnemende school 
hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige deelnamekosten. 

• De betaling dient veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan. Uitzonderingen zijn alleen 
van toepassing met een schriftelijke overeenstemming van de Organisatie. 

Voor het deelnamebedrag ontvangen scholen per leerling: 

• bewaarenvelop (portfolio) 
• schrijfpapier en briefenvelop 
• schrijfpen 

 
Per klas ontvangen deelnemende scholen een: 

• handige archiefdoos om de materialen te bewaren 
• leuke deelnameposter over Klassenpost om op te hangen 
• Lesinstructie over schrijven en postverzending 

 
Eigendomsrechten 
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele 
eigendomsrechten, op de website inclusief informatiedocumenten, bij de Organisatie. Het is deelnemende 
scholen niet toegestaan de geleverde producten en of diensten anders dan is overeengekomen te gebruiken of 
aan derden te verhuren of te verkopen. Elk ander gebruik en/of misbruik van de website en/of documenten, 
merken en of logo's is strikt verboden.  Alle rechten ter zake zijn voorbehouden. 
 
Koppeling van leerlingen 
Het verbinden van leerlingen aan een eigen schrijfmaatje gebeurt op basis van school, opleiding en klas of 
groep. Klassikaal richten individuele leerlingen een persoonlijk met de hand geschreven brief aan allerlei 
leeftijdgenoten op verschillende scholen en klassen uit diverse plaatsen en landen. Klassikaal ontvangen 
leerlingen vanuit allerlei andere scholen en uiteenlopende locaties een brief van een eigen schrijfmaatje. 
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Persoonsgegevens 
Klassenpost hecht grote waarde aan de privacy van deelnemende leerkrachten, scholen, leerlingen en 
organisaties. Met alle aangeleverde adres- en beperkte persoonsgegevens  wordt door de Organisatie zorgvuldig 
omgegaan. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het functioneren van Klassenpost. De verzamelde 
gegevens worden niet doorverkocht of ingezet voor andere commerciële doeleinden die niet direct onder de 
operationele activiteiten van Klassenpost en ConcepThink vallen. 

Onderwijsconvenant 
Klassenpost heeft zich gecommitteerd aan het Privacy Convenant voor het onderwijs. In het verlengde van dit 
convenant wordt met elke deelnemende school vooraf een Verwerkersovereenkomst afgesloten die voortvloeit 
uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kijk ook op: www.privacyconvenant.nl 

Verplichting 
Direct na afloop van Klassenpost in het betreffende schooljaar zijn de deelnemende scholen verplicht om de 
aangeleverde leerlingenlijst(en) met gekoppelde schrijfmaatjes te vernietigen. Dit is in de week na het 
ontvangen van de met de hand geschreven brieven uit de laatste correspondentieronde. 
 
Calamiteiten 
De Organisatie wijst erop dat onwettig correspondentiemateriaal, zoals racistische of discriminerende teksten 
niet is toegestaan.  Met betrekking tot eventuele misstanden of calamiteiten tijdens is een centraal meldpunt 
ingericht via het mailadres van de Organisatie: info@concepthink.nl met als onderwerp: MELDING 

Aansprakelijkheid 
De organisatie en de hieraan gelieerde partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade direct of 
indirect, ontstaan uit het bezoeken van de website of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, 
aangeboden content of verwezen informatie die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met 
Klassenpost. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op de website, in het lesmateriaal of 
voor het toepassen van de lesactiviteit of het onjuist combineren met een andere lesstof. 

Overmacht 
Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk waarschuwen, indien zich bij hen een geval van overmacht voordoet. 
Onder overmacht wordt verstaan: 

• elke van de wil van partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de 
schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan. 

Overmacht is in ieder geval: 

• oproer, watersnood, orkaan,, pandemie, oorlog (oorlogsdreiging), werkstaking, bovenmatig 
ziekteverzuim van medewerkers, brand, overheidsmaatregelen, faillissement, stakingen bij door de 
Organisatie ingeschakelde derden zoals partners voor de uitvoering van Klassenpost.  

Bij langere duur van overmacht dan een termijn van zes weken, zal ieder van partijen gerechtigd zijn de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending te ontbinden. Partijen zijn dan 
tegenover elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding of restitutie van 
deelnamebedragen. 

http://www.privacyconvenant.nl/
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Bijzondere bepalingen 

• Het door de school behaalde resultaat door deelname aan Klassenpost, en/of het minder dan verwacht 
aantal en/of soort deelnemende scholen en/of leerlingen, en/of de door de Organisatie geleverde 
prestaties, is voor deelnemende scholen nimmer reden, en geeft deelnemende school niet het recht, 
zijn of haar deelnamekosten niet of slechts ten dele te betalen en geeft deelnemende school geen recht 
op welke schadevergoeding dan ook van de Organisatie of betrokken partners, of zicht terug te trekken. 

• De Organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de opzet van 
Klassenpost te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, of een aanmelding te weigeren. 

• Alle aanvullende handelingen waaruit extra kosten ontstaan, zijn volledig voor rekening van de 
deelnemende school, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Organisatie. 

Toepasselijk recht en Geschillen 
Indien u een klacht heeft, wordt u verzocht deze schriftelijk en nooit later dan vijf werkdagen na de slotweek 
waarin de geschreven brieven worden ontvangen in te dienen. Nadien worden deze niet meer in behandeling 
genomen. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Op dit deelnamereglement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien 
uit of verband houden met dit reglement zullen ter beslechting aan de bevoegde rechtbank Midden Nederland, 
voor zover mogelijk in de zittingsplaats Utrecht, worden voorgelegd. 

Slotbepaling 
In alle gevallen, waarin dit Deelnamereglement niet voorziet of onduidelijk wordt geacht, beslist de Organisatie. 

• De meest recente versie van dit deelname reglement is ook te vinden op de website van Klassenpost 

Versie: juni 2022 


