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Inschrijven: 

� Inschrijven vindt schriftelijk plaats middels het invullen, ondertekenen en inleveren van het 

inschrijfformulier.  

� Het inschrijfformulier is te verkrijgen bij de onderwijscommissie. 

� Indien de leerling bij begin van het cursusjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, 

dient de ondertekening door de ouder(s) of verzorger(s) te geschieden. 

� Kinderen kunnen vanaf de leeftijd van 5 jaar worden ingeschreven. 

 

Ouderbijdrage: 

� Het lesgeld bedraagt € 100 per kind per schooljaar exclusief studiemateriaal. 

� Het studiemateriaal is verkrijgbaar bij de onderwijscommissie. 

� Het lesgeld en studiemateriaal dient voor aanvang van het schooljaar te worden voldaan of 

tijdens het inleveren van het inschrijfformulier. Voor bijzondere situaties behoort gespreid 

betalen tot de mogelijkheden. Een dergelijk verzoek kan echter alleen in behandeling 

worden genomen wanneer deze schriftelijk en tijdig is ingediend. 

� Indien de ouderbijdrage niet tijdig is ontvangen, kan dit consequenties hebben voor uw kind.  

� Achterstallige betalingen zullen geregistreerd blijven totdat deze zijn voldaan. 

Vakanties/ Afwezigheid / Ziekte: 

� Voor een ingeschreven kind geldt verplichte aanwezigheid. 

� Kinderen worden 5 minuten voor aanvang van de les in de klas verwacht. 

� Afwezigheid dient tijdig te worden gemeld bij de onderwijs coördinator. 

� Wanneer een kind 3 lessen heeft gemist zonder een geldig reden, volgt een waarschuwing.  

Bij constatering van vier gemiste lessen zonder een geldig reden zal het kind worden 

geweigerd en terugbetalen van de ouderbijdrage behoort niet tot de mogelijkheden. 

Aansprakelijkheid: 

� De ouder(s) of verzorger(s) is/zijn verantwoordelijk voor het tijdig brengen en ophalen van 

zijn/haar kind(eren). 

� De ouder(s) of verzorger(s) is/zijn aansprakelijk voor onbehoorlijk gedrag van zijn/haar 

kind(eren) voor, tijdens en na de schooluren maar ook tijdens de eventuele buitenschoolse 

activiteiten. 

� Stichting Moskee EL Fath is niet zonder meer aansprakelijk voor hetgeen tijdens de 

schooluren en/of buitenschoolse activiteiten gebeurd. 

� Stichting Moskee EL Fath is niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van 

leerlingen. z.o.z.  
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Uitschrijven: 

� Om uw kind uit te schijven dient u het uitschrijvingsformulier in te vullen en in te leveren bij 

de onderwijscommissie. 

� Het uitschrijfformulier is te verkrijgen bij de onderwijscommissie. 

� De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. 

� Zolang de onderwijscommissie het uitschrijfformulier niet heeft ontvangen, behoort het kind 

de lessen te blijven volgen.   

Overige: 

� 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, dient u hier gehoor aan te geven 

en bij verhindering dient u dit tijdig door te geven. Indien u na een tweede oproep verzuimt 

te verschijnen, kan dit consequenties hebben voor uw kind. 

� Huiswerk is zeer belangrijk om de lessen te kunnen volgen. Wij verwachten van de ouders 

dat ze iedere week na gaan of het kind zijn huiswerk heeft gemaakt. 

� Kinderen die geen huiswerk hebben gemaakt of zich onbehoorlijk gedragen tijdens de lessen 

kunnen rekening houden met maartregelen en nablijven behoort ook tot de mogelijkheden. 

� 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. 

� Het onderwijs wordt door de onderwijscommissie georganiseerd. Bij eventuele vragen of 

klachten dient u zich tot de onderwijscommissie te wenden en niet tot de docenten. 

� Ouders mogen de klaslokalen tijdens de lessen niet zo maar betreden, dit mag alleen onder 

begeleiding van de onderwijs coördinator. 

� Uitschrijven kan alleen middels een uitschrijfformulier, deze is te verkrijgen bij de 

onderwijscommissie. 

Door dit document te ondertekenen verklaart de ouder/verzorger dat hij/zij kennis heeft genomen van het onderwijs 

reglement, dat deze akkoord is bevonden en dat alle gegevens naar juistheid zijn ingevuld. 

Naam ouder/verzorger:  ………………………………………………………………… 

Datum:    ………………………………………………………………… 

 

Handtekening:   ………………………………………………………………… 


