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Espelerlaan 67b                                                                                     
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Website: www.moskeenop.nl 

 

 

1. Gegevens ouders/verzorgers  الوالي                                            البمعلومات ا /  1 

Achternaam ……………………………………………………………………… اإلسم العائلي 

Voornaam ……………………………………………………………………… الشخصي اإلسم  

Adres ……………………………………………………………………… لعنوانا  

Postcode ……………………………………………………………………… الرمزالبريدي 

Woonplaats ……………………………………………………………………… ىمكان السكن  

Mobiel nummer ……………………………………………………………………… رقم الهاتف 

E-mail ………………………………………………………………………  اإللكترونيالبريد  

     

2. Gegevens Leerlingen                                  }2معلومات عن التلميذ}ة     

 Naam                                                       اإلسم geb.datum                            تاريخ اإلزدياد 

Naam kind 1 ………………………………………………….……
… 

………………………………………………….……… 

Naam kind 2 ………………………………………………….… ………………………………………………….……… 

Naam kind 3 ………………………………………………….… ………………………………………………….……... 

Naam kind 4 ………………………………………………….… ………………………………………………….…….. 

Naam kind 5 ………………………………………………….… ………………………………………………….…….. 

bijzonderheden  Nee 
 Ja: namelijk …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Betaalwijze lesgeld incl. boeken:   Օ  per jaar  € 85,00 

 Օ  per half jaar € 45,00 

Datum                         خيتار التسجيل                                                                       Handtekening ouder/ verzorger          عالتوقي  

…..………/……./………………. …...                                                                                                                                 ………………………………………………………………… 

 

Inschrijving wordt pas officieel als het inschrijfformulier volledig ingevuld is en de ouder/verzorger 

akkoord is gegaan met de voorwaarden en het verschuldigde lesgeld volledig of de helft heeft voldaan. 

 
Inschrijfformulier 2016/2017                                                                                       التسجيل استمارة   
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Huisregels 

Om deel te kunnen nemen aan het Onderwijsprogramma zijn leerlingen en hun 

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

 

1. Lesgeld dient aan het begin van de inschrijving volledig of minimaal de helft daarvan te 

hebben voldaan zo niet dan is er geen sprake van definitieve inschrijving. 

2. Om deel te kunnen nemen aan de arabische lessen moeten leerlingen minimaal  de leeftijd 

van 4 jaar en 10 maanden hebben bereikt. 

3. Medische problemen en eventueel medicijnengebruik bij de leerlingen dienen bekend te 

zijn bij de leraar of de verantwoordelijken. 

4. De ouders moeten gedurende de lesuren bereikbaar via de opgegeven gegevens, in geval 

van nood. 

5. Indien er sprake is van een conflict, dient dit via de onderwijscommissie van de moskee te 

worden opgelost. 

6. Ouders/verzorgers die zich verbaal of fysiek agressief uiten tegen leraren of leden van de 

commissie, wordt de toegang tot de arabische lessen ontzegd. 

7. De leerlingen dienen 10 minuten voor de aanvang van de les aanwezig te zijn en in bezit 

te zijn van een pen/potlood en een schrift. 

8. Bij verzuim dienst de leerling afgemeld te worden bij de onderwijscommissie. Na drie keer 

ongeoorloofd lesverzuim kan leiden tot een gesprek met de ouders/verzorgers. Dit geldt 

ook voor herhaaldelijk te laat komen. 

9. Bij een overschot aan leerlingen, komt er een wachtlijst. Ouders/verzorgers worden 

hiervan op de hoogte gesteld. 

10. Buiten de lestijden is de onderwijscommissie c.q. het moskeebestuur NIET 

VERANTWOORDELIJK voor de veiligheid van de leerlingen. 

11. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij middels een roulatierooster zich inzetten 

tijdens de lessen in de weekenden. 

12. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij thuis ondersteuning geven aan de leerling 

bij het maken van huiswerk en andere opgave. 

    Datum                     :    خيتار التسجيل                                                       Handtekening ouder/ verzorger      :  التوقيع   

      …..………/……./………………. …...                                                                                                                 ………………………………………………………………… 

 


