INSCHRIJVINGSFORMULIER ONDERWIJS
SCHOOLJAAR 2018-2019
Bezoekadres:

Postadres:

Heuvel 7
3905 BA Veenendaal
Tel. 0318-514514

Postbus 158
3901 BA Veenendaal
KvK: 41178233

E: onderwijs@moskeenasser.nl

IBAN: NL04 RABO 0130 9846 12

Gegevens aanvrager (ouders/verzorgers)
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Heeft u een aansprakelijkheidsverzekering?

JA / NEE

Gegevens kind(eren)
Naam kind

Geboortedatum

Naam (Basis)school & Groep

1.
2.
3.

Contactgegevens bij Noodgeval
Naam van ouder/verzorger (indien anders dan
boven)

Medische gegevens

Adres:

Naam kind:

Telefoon thuis:

Allergieën:

Mobiele telefoon:

Medicijnengebruik:

Naam 2de contactpersoon:

Huisarts:

Telefoon thuis:

Telefoonnummer huisarts:

Mobiele telefoon:

Bijzonderheden:

Inschrijving wordt pas officieel als het inschrijfformulier volledig ingevuld is en de ouder akkoo rd is gegaan met
het reglement en het verschuldigde lesgeld volledig heeft voldaan

(voor reglement, zie achterzijde)

Onderwijsreglement
Inschrijving:
✓ Inschrijving gebeurt door het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier
✓ Alle kinderen vanaf 5 en ouder worden toegelaten.
Ouderbijdrage:

✓ Lesgeld bedraagt €80,- per kind exclusief studiemateriaal.
✓
✓
✓
✓

Lesgeld moet vooraf aan het begin van het schooljaar betaald worden.
Voor andere betalingsmogelijkheden (per maand/kwartaal of halfjaar) neem contact op met het bestuur.
Indien u niet tijdig betaalt kan het kind geweigerd of helemaal uitgeschreven worden.
Indien u een betalingsachterstand heeft, blijft deze geregistreerd in onze administratie en kan uw
kind(eren) niet worden ingeschreven.

Vakanties/ Afwezigheid / Ziekte:
✓ Het kind moet altijd bij de les aanwezig zijn en wel 5 minuten voor het begin van de les.
✓ Bij afwezigheid moet u dat tijdig melden bij de onderwijscoördinator of bij de leerkracht van uw kind.
✓ Bij 3 keer afwezig zonder een geldige reden, wordt u gewaarschuwd en bij 4 keer wordt uw kind
geweigerd en automatisch afgeschreven en u krijgt het lesgeld niet terug .
✓ Ieder jaar wordt aan het begin een school/vakantierooster aan de ouders verstrekt.
Aansprakelijkheid:

✓ De ouder is verantwoordelijk voor het op tijd brengen en ophalen van zijn/haar kind(eren).
✓
✓
✓
✓
✓

De ouder is aansprakelijk voor de vernielingen welke veroorzaakt worden door zijn/haar kind(eren) voor,
tijdens en na de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten.
Stichting Moskee Nasser is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en
buitenschoolse activiteiten gebeurt.
Stichting Moskee Nasser is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.
Leerling die voor/tijdens en na de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten
door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor.
Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.

Overig:
✓ Regelmatig krijgen de kinderen briefjes mee met informatie en/of mededelingen. Gelieve dit zelf in de
gaten houden zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.
✓ Indien U opgeroepen wordt voor een gesprek over uw kind, moet u zich op de opgegeven datum en
tijdstip melden. Bij verhindering, dit telefonisch doorgeven. Indien u na een tweede oproep niets van u
laat weten, wordt uw kind geweigerd.
✓ Huiswerk is zeer belangrijk om de les te kunnen volgen. Wij verwachten van u dat u iedere week na gaat of
uw kind zijn/haar huiswerk heeft gemaakt.
✓ Gelieve rekening te houden meet de buren tijdens het afzetten en ophalen van uw kind(eren).
✓ Uw auto in de parkeervakken parkeren en niet midden op de weg of op het trottoir.
Door dit document te ondertekenen verklaart de ouder dat hij/zij kennis heeft genomen van
bovengenoemd reglement, dat hij/zij ermee akkoord gaat en dat alle gegevens naar juistheid ingevuld
zijn.

Naam ouders/verzorgers:
Datum:

Handtekening:

