INSCHRIJFFORMULIER
leerlingen 2017-2018
MACHTIGING (Let op verplicht!)
*Naam ouder:____________________________________ Voorletters:__________
Naam

Geb.
datum

Jongen/
Meisje

Naam

1.

3.

2.

4.

Geb.
datum

Jongen/
Meisje

*Adres:________________________________________________________________
*Postcode:______________ *Woonplaats:___________

_

*Telefoon :______________________________________________________
Email: ____

_@___________________________________

Bijzonderheden (allergieën e.d.):__________________________________________ _
Bijdrage:

leden1:€12,50 per kind dat les krijgt.

niet-leden:

€23,- per 2 kinderen die les krijgen.
€34,- per 3 kinderen die les krijgen.

€27,50 per kind dat les krijgt.
€38,- per 2 kinderen die les krijgen.
€49,- per 3 kinderen die les krijgen.

Vul hiernaast het Totale Bedrag in voor alle kinderen: € ……………….…,—

*Van bankrekening (IBAN): _______________________________________________
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Moskee el-Fath om doorlopende incasso-opdrachten te versturen naar uw bank om
bovenstaand bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Moskee el-Fath. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

* Plaats:_____________________________________________________
* Datum:____-____-____


*Handtekening:________________________

verplicht in te vullen.

E-mail (broeders): moskeelansingerland@gmail.com
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(zusters): muslima.lansingerland@gmail.com

Let op voor niet-leden gelden afwijkende lesgelden

1

vanaf September 2017 zullen de lessen Arabisch en Qur’aan lessen voor het nieuwe schooljaar voor kinderen vanaf 7
jaar oud weer beginnen. Ouders dienen hun kinderen in te schrijven bij de onderwijscommissie via bijgaand
inschrijfformulier en de machtiging in te vullen. Lidmaatschap kan aangevraagd worden door middel van de
machtiging contributie. Alleen kinderen die gedurende het schooljaar 2017-2018 7 jaar oud worden of ouder zijn
kunnen zich inschrijven. Er zullen dit jaar naar verwachting vier klassen gevormd worden:
Groep:

Doelgroep

Lesdag 1

Lesdag 2

Prijs2

Leraar

Klas 1.

Meisjes en jongens 7-9 jaar die Woensdag:
nog geen Arabisch kunnen 15:30-17:30
lezen en schrijven.
uur Arabisch
en Koran !

Zaterdag:
€12,50
Leraar:
16:00-18.00 per maand Taher
uur Arabisch
en Koran !

Klas 2.

Meisjes en jongens 9-12 jaar Zondag:
Zondag:
basisonderwijs.
11:30-13:30
14:00-16:00
uur. Arabisch! uur. Koran!

€12,50
Leraar:
per maand M. Ali &
Tahtahi

Klas 3.

Meisjes en jongens
basisonderwijs.

€12,50
Leraar:
per maand M. Ali &
Tahtahi

Klas 4.

Gevorderd: (lezen + schrijven
Arabisch wordt beheerst)
Koran lessen

12+ Zondag:
Zondag :
13:30-15:30
16:00-18:00
uur. Arabisch ! uur. Koran !
Zaterdag:
14:00-17:00
uur

Zondag:

10:00 13:00 uur

€12,50
Leraar:
per maand Imam

Hiernaast is er een groep voor gevorderde Qur’aan studenten (jongens ouder dan 12 jaar), hiervoor worden de
veelbelovende studenten geselecteerd door de onderwijscommissie. Als uw kind hiervoor in aanmerking wilt komen
meld dit dan op het inschrijfformulier en lever deze in bij de onderwijscommissie. Alle kinderen worden door de
onderwijscommissie ingedeeld op basis van hun leeftijd en kennis van de Arabische taal en Qur’aan. Verder gelden de
volgende regels:
1. Ouders zijn verantwoordelijk en zorgen dat hun kinderen op tijd aanwezig zijn op alle lesdagen.
2. Ouders zijn verantwoordelijk dat kinderen zich netjes gedragen en de les niet verstoren;
3. Ouders zorgen dat het kind zijn huiswerk maakt en de Qor-aan verzen regelmatig herhalen;
4. Ouders zorgen dat hun kinderen netjes (volgens islamitische normen) gekleed naar de les komen;
5. Ouders zijn verantwoordelijk dat de kinderen hun spullen (potlood, schrift en eventuele boeken) altijd bij
zich hebben.
Voor de lessen geld dat er een maximum is van 20 kinderen per klas. Schrijf dus snel uw kind in via bijgevoegd
formulier. Indien er vragen zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de onderwijscommissie op tel: 0634767236.
Onderwijscommissie ,
Moskeevereniging el-Fath
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Let op: dit betreft de bijdrage voor 1 kind van een geregistreerd lid, zie tarieven op 1e bladzijde

2

