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Voorafgaand aan de training ANDERS LEREN MET PAARDEN vullen
ouders/verzorgers de intake vragenlijst in. Aansluitend is er een intakegesprek
met ouders/verzorgers en het kind.
Het kind volgt de training op vrijwillige basis, is geïnformeerd door de
ouders/verzorgers (zie hiervoor www.anderslerenmetpaarden.nl) en
gemotiveerd om deel te nemen.
Tussentijdse afstemming vindt in overleg plaats tijdens oudergesprekken, per email of per telefoon. Tijdens de training wil de coach graag zo open mogelijk met
u samenwerken. Wilt u de coach tussentijds op de hoogte te houden van
allerhande informatie die nuttig kan zijn om uw kind nog beter te helpen? Op
informatie die u de coach bij het brengen/halen van uw kind wilt geven, kan
soms lastig worden ingegaan in het bijzijn van het kind.
Indien nodig vraagt de coach toestemming aan de ouders om te overleggen met
evt. eerdere hulpverleners. Datzelfde geldt voor het verstrekken van informatie
tijdens of na de behandeling aan derden.
Ook school speelt een belangrijke informatieve en ondersteunende rol. Indien dit
wenselijk cq noodzakelijk wordt bevonden mag de coach na toestemming van de
ouder(s) contact opnemen met school.
Wilt u er voor zorgen dat uw kind tijdig op de sessies aanwezig is en dat u het
weer tijdig ophaalt?
Afmeldingen (bijv. ziek) dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden
doorgegeven via telefoon of WhatsApp. In dat geval worden de kosten voor de
sessie niet doorberekend. Voor latere afmeldingen wordt de kosten volledig
doorberekend.
Gemiste groepstrainingen kunnen in overleg evt. individueel worden ingehaald.
Hieraan kunnen meerkosten verbonden zijn.
De kosten worden voorafgaand aan de training in rekening gebracht. De factuur
dient te zijn voldaan voor aanvang van de eerste sessie.
Het aanwezig zijn op het terrein en het werken met de paarden is op eigen risico.
Draag altijd stevige schoenen en kleding die tegen een stootje kan, vies mag
worden en past bij het weer.
Van de sessies kunnen opnamen gemaakt worden. Deze zijn alleen inzichtelijk
voor het kind en de ouders/begeleiders en worden alleen voor andere
doeleinden gebruikt na toestemming van het kind en de ouders/begeleiders.

