Leeuwarden, 08 juni 2020
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Met deze brief willen wij, de onderwijscommissie, u graag informeren over het onderwijs van de
Moskee Assalaam voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. In verband met het coronavirus kunnen er
dit schooljaar (tot de zomervakantie) helaas geen lessen meer gegeven worden. De moskee is
immers nog de hele maand juni gesloten. Wij hopen op uw begrip en hopen u weer na de
zomervakantie te mogen ontvangen. We werken er hard aan om alles voor het nieuwe schooljaar te
regelen, zodat er op een verantwoorde manier onderwijs kan worden gevolgd. Aangezien er voor dit
schooljaar kosten zijn gemaakt is het niet mogelijk om een gedeelte van het lesgeld te retourneren.
Wij hopen op uw begrip.
De inschrijving voor het volgende schooljaar kan vanaf nu alleen nog digitaal, namelijk via de
website: https://moskeeleeuwarden.nl/inschrijven/. Om de inschrijving te voltooien moet er direct via
de website worden betaald. Op de website vindt u de regels, voorwaarden en een handleiding die
horen bij de inschrijving. Lees de regels, voorwaarden en handleiding voordat u uw kind inschrijft!.
Lukt het niet of heeft u hulp nodig, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail:
onderwijs@moskeeleeuwarden.nl (of telefonisch, 06-28979882 (beperkt bereikbaar). We maken dan
een afspraak met u en helpen u met inschrijven. Let op, dit is alleen als u het zelf niet kunt.
De inschrijfperiode loopt van 08 juni 2020 t/m 31 juli 2020. Het inschrijfgeld is €50 per kind
met een maximum van €100. Niet inschrijven betekent geen plek!. Daarnaast is het belangrijk om te
weten dat uw inschrijving pas kan worden verwerkt zodra de contributie van het jaar 2020 is betaald
(€5 p/m voor ongetrouwden en €10 p/m voor getrouwden). Dit kan digitaal op bankrekeningnummer:
NL08 RABO 0133 0415 22 of op het kantoor van de moskee. Wordt er niet voldaan aan de contributie
dan zal de inschrijving met terugwerkende kracht geannuleerd worden. Verkeert u in financiële
problemen of heeft u een andere goede reden voor het niet kunnen voldoen aan de genoemde
betaling(en), neem dan contact met ons op: onderwijs@moskeeleeuwarden.nl. We kijken dan of er
een mogelijkheid bestaat om een andere regeling te treffen.
Als de inschrijving klaar is dan krijgt u voor het begin van het schooljaar een nieuwe brief
waarin u wordt geïnformeerd over de plaatsing in de klas, naam van de docent, het lokaalnummer en
de dag en tijd waarop uw kind les krijgt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend en met vriendelijke vredesgroet,

REGELS EN VOORWAARDEN MBT DE INSCHRIJVING VOOR SCHOOLJAAR 2020-2021
1. Alle kinderen – van minimaal 5 jaar tot maximaal 15 jaar moeten zich inschrijven voor het
nieuwe schooljaar (dus ook degenen die al eerder les hebben gevolgd).
2. Voor elk kind moet het (digitale) inschrijfformulier ingevuld worden. Heeft u meer dan één kind,
dan moet u dus voor elk kind apart inschrijven.
3. De inschrijfperiode loopt van 08 juni 2020 t/m 31 juli 2020. Degenen die te laat inschrijven
kunnen geen aanspraak maken op een plek in de klas voor hun kind(eren).
4. De ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerling moet voldoen aan de maandelijkse
contributie! Dat is €5 per maand of €60 per jaar voor ongehuwden. Voor gehuwden geldt dat zij
€10 per maand of €120 per jaar dienen te betalen. De inschrijving wordt geweigerd als hier niet
aan wordt voldaan. U krijgt dan het eventuele betaalde inschrijfgeld terug! Voor het betalen van
de contributie kunt u het bedrag betalen op het kantoor aan de penningmeester of overmaken op
de bankrekening van de moskee, dat is: NL08 RABO 0133 0415 22, op naam van Stichting
1

Marokkaans Religieus Centrum.

5. De inschrijving en betaling verloopt vanaf dit jaar volledig via de website. Er dient een
digitaal inschrijfformulier ingevuld te worden, bezoek daarvoor de volgende website:
www.moskeeleeuwarden.nl/inschrijven. Om de inschrijving te voltooien moet direct via IDeal
betaald worden. Degenen die niet via de website kunnen inschrijven of betalen kunnen mailen
naar info@moskeeleeuwarden.nl, voor vragen, ondersteuning of het maken van een afspraak.
6. Het

aanspreekpunt

voor

de

ouders

en/of

verzorgers

zijn

twee

personen

uit

de

onderwijscommissie: Omar Boudouft en Hodayfa Bentaieb. Zij zijn verantwoordelijk voor de
inschrijving. De docenten zijn niet verantwoordelijk voor de inschrijving.
7. De ouder(s) en/of verzorger(s) moet op de hoogte zijn van de regels die gelden voor het volgen
van onderwijs in de moskee. De regels staan in de schoolgids.2 Men dient zich te houden aan de
regels die opgesteld zijn in de schoolgids. Wordt daar van afgeweken is het aan de
onderwijscommissie om een gepaste oplossing/maatregel te treffen.
8. Gezien de beperkte ruimte en inzetbaarheid van onze vrijwillige docenten, is het mogelijk dat de
lessen zowel op zondag als op de zaterdag worden gepland.
9. Medische problemen en eventueel medicijnengebruik van het aangemelde kind dient bekend te
zijn bij de docenten en de commissieleden.
10. De ouder(s) en/of verzorger(s) moet zelf (ook) gedurende de lesuren telefonisch bereikbaar zijn.
Dit in geval van calamiteiten of om andere redenen.
1

Verkeert u in financiële problemen of heeft u een andere goede reden voor het niet kunnen voldoen aan de
genoemde betaling(en), kom dan zondagochtend langs om een alternatieve regeling te treffen.
2
De schoolgids wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar uitgedeeld.

HANDLEIDING DIGITAAL INSCHRIJFFORMULIER 2020-2021
1. Ga naar: http://moskeeleeuwarden.nl/inschrijven
2. Vul al de opgevraagde gegevens in:




Naam kind
o

Vul je voornaam in

o

Vul je achternaam in

Geboortedatum kind
o



Geslacht kind
o





o

Vul in waar het kind woont, geef eerst de straatnaam en vermeld het huisnummer

o

Vul daarna de postcode in, doe het zo: 1234 AB, en ten slotte de woonplaats (stad/dorp)

Telefoon ouder(s) en/of verzorger(s)

Vul in door het land van geboorte van het kind te vermelden

Ziekte, leer- en/of gedragsproblemen (indien van toepassing)
o



Vul een e-mailadres in van één (of beide) ouder(s)/verzorger(s)

Geboorteland kind
o



Vul een telefoonnummer in van één (of beide) ouder(s)/verzorger(s)

E-mailadres ouder(s) en/of verzorger(s)
o



Kies voor jongen of meisje

Adres kind

o


Vul de dag, maand en het jaar in waarop uw kind is geboren

Vul in of uw kind bekend is met ziekte, leerproblemen en/of gedragsproblemen.

Toestemming
o

Klik op het vakje om akkoord te gaan met het privacybeleid

o

Klik op het vakje om akkoord te gaan met de huisregels, met de regels in de studiegids
en de voorwaarden van de inschrijving.

o

Klik op het vakje om akkoord te gaan met de regel dat de inschrijving ongeldig wordt
verklaard als men niet voldaan heeft aan de contributie

3. Betaal via IDeal


U kunt maar één kind per keer (€50) inschrijven en u kunt alleen via IDeal betalen.



Het inschrijfgeld is €50 per kind. Bij twee kinderen betaalt u €100. Bij meer dan twee kinderen
betaalt u ook €100. U krijgt in het geval van het derde of vierde kind het teveel aan betaalde
inschrijfgeld terug. Meld u aan het begin van het schooljaar in het onderwijskantoor.



Kies een bank en betaal het inschrijfgeld door de instructies te volgen.

4. Klik op versturen om de inschrijving te voltooien.

