
 
 

Inschrijfformulier Arabisch onderwijs voor 5 t/m 10 jaar 
 

Gegevens aanvrager (ouder/voogd) 
 

Voornaam ………..…...……...………………….. 
 

Straat/huisnummer ………..….....……...………………….. 

Achternaam ………..…...……...………………….. 
 

Postcode/Woonplaats ………...…...……...………………….. 

Geboortedatum ….……..-……...…-…………….. 
 

E-mailadres ………..…...……...@….………….. 

Geboorteland ………..…...……...………………….. 
 

Telefoonnr. 1 ………..…...……...….……………….. 

Geslacht            Man                 Vrouw 
 

Telefoonnr. 2 (nood) ………..…...……...….……………….. 

 

Gegevens kind(eren) 
 

Gegevens kind 1  Gegevens kind 2 

Voornaam 
 

……...…………..…...………………... 
 Voornaam 

 

……...…………..…….………………... 

Achternaam 
 

……...…………..…...………………... 
 Achternaam 

 

……...…………..…….………………... 

 اإلسـم الـشـخـصـي
 

……...…………..…...………………... 
 اإلسـم الـشـخـصـي 

 

……...…………..…….………………... 

 اإلسـم الـعـائـلـي 
 

……...…………..…...………………... 
 اإلسـم الـعـائـلـي  

 

……...…………..…….………………... 

Geslacht            Jongen                 Meisje 
 Geslacht            Jongen                 Meisje 

Geboortedatum ….……..-……...…-…………….. 
 Geboortedatum ….……..-……...…-…………….. 

   

Naam basisschool 
 

……...…………..…...………………... 
 Naam basisschool 

 

……...…………..…….………………... 

Groep: 
 

……...…………..…...………………... 
 Groep: 

 

……...…………..…….………………... 

   

Medicijngebruik 
 

……...…………..…...………………... 
 Medicijngebruik 

 

……...…………..…….………………... 

Allergieën 
 

……...…………..…...………………... 
 Allergieën 

 

……...…………..…….………………... 

Bijzonderheden 
 

……...…………..…...………………... 
 Bijzonderheden 

 

……...…………..…….………………... 

 

 

Inschrijving wordt pas officieel als het inschrijfformulier volledig ingevuld is en de ouder/voogd akkoord 
is gegaan met het reglement.  
 

(zie achterzijde voor het reglement) 
  

    

  



 
 

Onderwijsreglement 
Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs bij Stichting Anour Madrasati zijn leerlingen 

en hun ouders/voogden verplicht de huisregels te respecteren en in acht te nemen. 
 

 Inschrijving: 

 Inschrijving gebeurt door het invullen en ondertekenen van dit inschrijvingsformulier  

 Toegang voor leerlingen is vanaf 5 jaar tot en met 10 jaar 

 Kinderen ouder dan 10 jaar worden NIET toegelaten.  
 

 ijdrage:B 

 Lesgeld bedraagt €10,- per kind per maand. 

 Studiemateriaal bedraagt €20,- per kind per jaar.  

 Lesgeld dient binnen de eerste week van elke kwartaal te worden voldaan.  

 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 achtereenvolgend afwezig zonder een geldige reden, wordt u gewaarschuwd en bij 4 keer wordt uw kind 

geweigerd en automatisch afgeschreven. Dit geldt ook voor herhaaldelijk te laat komen. 

 In het begin van ieder schooljaar wordt het school/vakantierooster aan de ouders verstrekt.  

 Indien er sprake is van een conflict, dient dit via de onderwijscommissie van Stichting Anour Madrasati te worden opgelost. 

 Ouder/voogd die zich verbaal of fysiek agressief uit tegen leraren of leden van de commissie, wordt de toegang tot de klas 
geweigerd. 

 

 Aansprakelijkheid: 

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

 De ouder/voogd is aansprakelijk voor de vernielingen welke veroorzaakt worden door zijn/haar kind(eren) voor, tijdens 

en na de schooluren en tijdens buitenschoolse activiteiten.  

 Stichting Anour Madrasati is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen.  

 De leerling die voor/tijdens en na de schooluren of tijdens andere door school georganiseerde activiteiten door 

onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is zijn/haar ouder/voogd daar dus zelf verantwoordelijk voor.  

 Het is dus van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben.  
 

Privacywetgeving: 

 Als we schriftelijk (ook via e-mail) of mondeling met u communiceren, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. We 

gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om en houden ons aan de wet- en regelgeving. U leest hier meer 
over in ons privacyverklaring (https://www.anourmadrasati.nl/privacy.htm) 

 

 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 met 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/voogd dat hij/zij kennis heeft genomen van bovengenoemd 

reglement, dat hij/zij ermee akkoord gaat en dat alle gegevens naar juistheid ingevuld zijn. 
 

 Naam ouder/voogd :  ………………………………………. 

 

 Datum:  ………………………………………. 

 

Handtekening: ………………………………… 


