Inschrijfformulier schooljaar 2014-2015
Moskee El Fath te Arnhem
Dit formulier is voor kandidaten die zich willen inschrijven voor de Arabisch lessen bij Moskee El Fath
in Arnhem. Aanmelden kunt u doen door dit formulier volledig in te vullen, en ondertekend in te
leveren bij de onderwijscommissie.
Persoonsgegevens ouder/verzorger:
Achternaam:

……………………………………………

Voornaam:

……………………………………………

Straat en huisnummer:

……………….......................................

Postcode en plaats: …………………………………

…………………………………………………..

Telefoon (mobiel): ……………………………………

Telefoon (vast):
E-mailadres:

…………………………………………………….

Gegevens leerling (en):
Naam

m/v

geboorte datum

aantal studiejaren (Arabisch)

1)

…………………………………………….

…….

.. .. ….

…………

…...

2)

…………………………………………….

…….

.. .. ….

…………

…...

3)

…………………………………………….

…….

.. .. ….

…………

…...

Huisregels
Om deel te kunnen nemen aan het onderwijssysteem in moskee El Fath zijn leerlingen en
hun ouders/verzorgers verplicht de huisregels te respecteren en in acht te nemen.
1. Ouders/verzorgers van leerlingen moeten lid zijn van de moskee en mogen geen
contributieachterstand hebben.
2. Lesgeld dient binnen de eerste week van elke kwartaal afgedragen worden.
Indien na twee weken het lesgeld nog niet is betaald, dan wordt de leerling de
toegang tot de leslokalen ontzegd.
3. Toegang voor leerlingen is vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar.
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4. Medische problemen en eventueel medicijnengebruik bij de leerlingen dienen
bekend te zijn bij de commissie.
5. De ouders moeten gedurende de lesuren bereikbaar zijn. Dit in geval van
calamiteiten.
6. Indien er sprake is van een conflict, dient dit via de onderwijscommissie of het
bestuur van de moskee te worden opgelost.
7. Ouders/verzorgers die zich verbaal of fysiek agressief uiten tegen leraren of leden
van de commissie, wordt de toegang tot de moskee ontzegd.
8. De leerlingen dienen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
9. Bij verzuim dient de leerling afgemeld te worden bij de commissie. Na drie keer
ongeoorloofd lesverzuim kan een leerling geweigerd worden. Dit geldt ook voor
herhaaldelijk te laat komen.
10. Bij een overschot aan leerlingen, komt er een wachtlijst. Ouders worden hiervan
op de hoogte gesteld. De wachtlijst wordt volgens het principe “wie het eerst
komt, wie het eerst maalt” gehanteerd.
11. Buiten de lestijden is de onderwijscommissie c.q. het moskeebestuur NIET
VERANTWOORDELIJK voor de veiligheid van de leerlingen.

Ondergetekende verklaart voorts dat hij/zij instemt met de bovengenoemde huisregels.

Handtekening ouder/ verzorger

………………………………………………………

Onderstaand deel niet invullen door ouders!
Inschrijfdatum:
Wachtlijst :

………… - ………… -

□ ja

20…

□ nee
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