Kok in de Klas | Voorwaarden deelnemende koks

Koks gaan bij aanmelding voor het ‘’Kok in de Klas’’-evenement akkoord met de
volgende voorwaarden:
Artikel 1. Algemeen
• Koks werken mee aan het Kok in de Klas evenement op maandag 21 maart 2022.
• De koks geven een 1.5 uur durende les op een basisschool.
• Koks ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Artikel 2. Aanmelding
• Inschrijven kan enkel via het registratieformulier dat geplaatst is op de website
www.kokindeklas.nl. Kok en school schrijven zich gezamenlijk in. Het
inschrijfformulier is beschikbaar vanaf 1 december 2021.
• Enkel volledig ingevulde inschrijfformulieren worden in behandeling genomen.
• Deelname aan het evenement is (nog) niet gegarandeerd na aanmelding.
Maximaal 120 scholen kunnen deelnemen.
• Koks en scholen horen uiterlijk 1 februari of zij kunnen deelnemen.
• Per school kan max. 1 klas van max. 30 leerlingen deelnemen.
• Gegevens bij aanmelding worden gedeeld met de deelnemende school.
• Afmelden voor het evenement is niet mogelijk. Indien de kok verhinderd is voor
het event regelt hij/zij zelf vervanging. Daarnaast wordt afmelding
gecommuniceerd aan team Smaaklessen.
Artikel 3. Voorbereiden les
• Voortijdig heeft u contact met de school om de les voor te bespreken.
• De kok bereidt de les voor. De handleiding voor koks geeft aan wat er voorbereid
moet worden.
• Koks zijn minimaal een half uur van te voren aanwezig op de toegewezen school
om de les klaar te zetten.
Artikel 4. Inhoud les
• De kookles, ontwikkeld door Smaaklessen, wordt ingezet tijdens de les. Het
lesmateriaal is online te bekijken.
• Er wordt geen merkpromotie in de klas toegepast.
• Het recept dat bij de les hoort wordt in de klas gemaakt.
Artikel 5. Afloop event
• De kok is bereid mee te werken aan een enquête van max. 5 minuten over de
ervaringen van de Kok in de Klas-les.
Artikel 6. Privacy
• Steunpunt Smaaklessen gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze
alleen voor bovenvermeld doel. Op deze verwerking is onze privacyverklaring van
toepassing.
• In verband met privacy mogen er geen foto’s gemaakt worden zonder vooraf
toestemming te vragen van ouder en/of leerkracht.
• Medewerkers van Jong Leren Eten (JLE) hebben toegang tot de gegevens bij
deelname aan Kok in de Klas. Reden hiervoor is dat de JLE makelaars waar nodig
helpen met het koppelen en werven van koks en scholen in hun regio.

