ONDERWIJS VOORWAARDEN

1.

AANMELDING VOOR INSCHRIJVING:
Alle nieuwe leerlingen die zich willen inschrijven voor les; kunnen contact opnemen met de Onderwijs Commissie via
mail: onderwijs@moskeelansingerland.nl
De OC zal altijd binnen enkele dagen reageren op uw mail.

2.

WACHTLIJST:
Indien er geen plek beschikbaar is om uw kind(eren)/leerling te plaatsen; zetten we uw kind/leerling op een
WACHTLIJST. Zodra er plaats beschikbaar is neemt het OC weer contact met u op voor inschrijving en plaatsing.

3.

INSCHRIJFFORMULIER altijd volledig invullen en ondertekenen, anders wordt de inschrijving
niet geaccepteerd en de leerling niet toegelaten tot de les.

4.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN LESGELD:
1.Volledige Jaarlijkse bedrag ineens VOORUIT Contant of via overboeking voldoen.
2. Maandelijkse Automatische incasso; (bij stornering berekenen we 2,50 euro extra bij eerstvolgende incasso).
3. Of per 3 maanden via tikkie die u ontvangt via het OC. Deze optie kost 2,50 extra voor administratie kosten.
PAS OP: Lesgeld dient op tijd te worden betaald.
Anders zal de leerling geweigerd worden in de les totdat het lesgeld is betaald.
PAS OP: Voor niet leden gelden andere lestarieven! (Zie inschrijfformulier)

5.

AAN- EN AFWEZIGHEID: Leerlingen die om een of ander reden niet naar de les kunnen komen dienen zich af te
melden via de groepapp. Leerlingen die zich niet afmelden of te vaak afwezig zijn zonder goede reden zullen nadat de
ouders 3x zijn geïnformeerd uitgeschreven worden, tenzij de ouders correcte actie ondernemen en hun kind weer actief
deelneemt aan de lessen.
Tevens dienen de ouders de lestijden te respecteren door de kinderen niet eerder van de les op te halen of na de les buiten
te laten wachten als de les voorbij is. Haal uw kind aub tijdig op na de les.

6.

RAPPORT: De leerlingen krijgen 2x per jaar een rapport mee. In Januari en Juni.

7.

RAPPORT GESPREK: Ouders en leerlingen krijgen 1x per jaar in Februari de mogelijkheid om een 10 min gesprek
met de leraar te voeren. Via de groepapp kunt u als ouder/leerling aangeven dat u een gesprek wenst met de leraar. Het
OC zal de gesprekken dan inplannen en u de tijd en datum doorgeven. Neem aub WEL het rapport mee!!

8.

UITSCHRIJVING: gaat pas in per einde schooljaar via mail onderwijs@moskeelansingerland.nl)
Indien de leerling zich niet uitschrijft voor einde schooljaar (maand Juni),
blijft de leerling automatisch inschreven gedurende het volgend schooljaar.

** U tekent via het Inschrijfformulier dat u deze Onderwijsvoorwaarden heeft gelezen en respecteert.
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