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Inschrijving verplicht tot betaling. Als je je inschrijft, zit je
er zogezegd aan vast. Het lesgeld is dan invorderbaar.
Wel heb je bedenktijd. Je hebt veertien dagen om zonder
kosten terug te komen op je inschrijving. Je bericht van
annulering moet binnen die termijn bij ons binnen zijn.
Annuleren na je bedenktijd kan ook, maar alleen schriftelijk. Als je tot uiterlijk twee weken voor begin van het blok
annuleert, kost dat € 25,- administratiekosten die je
weer mag verrekenen bij een latere inschrijving.
Betaald lesgeld krijg je binnen twee weken retour.
Ook daarna is annulering mogelijk, maar dan blijft het
lesgeld invorderbaar. De school kan niet terugkomen op
gemaakte afspraken met docenten, studenten en locatie.
Als er te weinig inschrijvingen zijn om een vak ook met
urenvermindering door te laten gaan, krijg je daarvan
uiterlijk twee weken voor het begin van het blok bericht.
Betaald lesgeld krijg je binnen twee weken retour.
Voor niet-gevolgde lessen krijg je geen geld terug. Ook
als je halverwege stopt met het vak, heb je geen recht op
restitutie.
Ook als er dwingende redenen zijn om (een deel van) het
lesblok on-line te geven, heb je geen recht op restitutaie van het lesgeld als je de lessen in die vorm niet wilt
volgen.
Alleen in uitzonderlijke (aantoonbare) gevallen, kan de
oorzaak van het niet, of niet verder kunnen vervolgen
van de opleiding aangemerkt worden als overmacht.
De school is in zo’n geval welwillend in het zoeken naar
een oplossing, bijvoorbeeld het doorschuiven naar een
volgend semester, maar is gebonden aan afspraken met
derden die op grond van het originele deelnemersaantal
zijn gemaakt.
Als de docent onverhoopt een les moet afzeggen, wordt
er met de groep een vervangende datum afgesproken.
Lukt het niet om een datum te vinden waarop je aanwezig kunt zijn en is er geen mogelijkheid om de les met de
docent naar behoren door te nemen, dan krijg je binnen
twee weken een evenredig deel van je lesgeld retour.
Je persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand
van de school. Je naam, (email)adres en telefoonnummer
worden op de groepslijst vermeld, maar worden nooit
doorgegeven aan anderen buiten de opleidingsgroep
en de docenten. Meer informatie over de omgang met
persoonsgegevens vind je in onze privacyverklaring.
In incidentele gevallen stuurt de school aankondigingen
van derden rond per mail. Het gaat altijd om activiteiten
die voor de studenten van belang kunnen zijn. De meeste
aankondigingen en tips kun je overigens volgen via de
nieuwsbrief, de Facebookpagina, de LinkedInpagina, het
Instagram- en Twitteraccount van de school.

Wijzigingen zijn voorbehouden. Als je je eenmaal hebt ingeschreven, word je van deze wijzigingen zo snel mogelijk op de hoogte gebracht . Annuleren als reactie op een
essentiële wijziging kan tot het begin van het semester
en is kosteloos.
De student schrijft zich steeds voor een semester in en
kan dus per keer besluiten of de studie te rijmen valt met
andere bezigheden.
De docentenvergadering aan het einde van ieder
studiejaar bepaalt of voortzetting van het traject zinvol
is.
De school houdt per student een dossier bij met beoordelingsformulieren en correspondentie. Het dossier blijft
in het bestand van de school, maar is wettelijk eigendom
van de student. De student kan
in overleg een kopie krijgen.
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Heb je, ondanks het advies van de school, het idee dat
je niet op je plaats bent bij een bepaald vak op een
bepaald niveau, meld dat dan zo snel mogelijk aan de
directie.
De eindtermen van elk semester zijn door de school
vastgesteld. Met welke lesstof deze eindtermen
worden bereikt, bepaalt de schrijver-docent aan de hand
van het(huis)werk van de studenten.
Het studieadvies van de docentenvergadering aan het
einde van ieder schooljaar is bindend als het gaat om
het mogen voortzetten van de opleiding.
Na ieder semester kan je een deelcertificaat krijgen
als de docent daarmee instemt. Dit certificaat is vooral
bedoeld voor werkgevers of instanties die het cursusgeld
hebben betaald. Een certificaat geeft niet automatisch
toegang tot een hoger niveau.
Het einddiploma van Schrijversvakschool Groningen
heeft een onofficiële waarde in de vakwereld en
geeft geen garanties op publicatie of realisatie van teksten.
Na afloop de het schooljaar vragen wij je een korte
enquête in te vullen. Het is voor ons belangrijk te weten
wat de werking van onze lessen is en of onze informatie
duidelijk is.
Studenten worden geacht zorgvuldig met elkaars
tekstenom te gaan en deze niet zonder toestemming van
de schrijver naar buiten te brengen. Ook de school zal
geen teksten van studenten naar buiten brengen zonder
toestemming van de schrijver.
De schrijver houdt te allen tijde het copyright op zijn/
haar werk. Het auteursrecht ontstaat van rechtswege.
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