HANDLEIDING DIGITAAL INSCHRIJFFORMULIER 2022-2023
Hoe kan ik mijn kind inschrijven voor de lessen van volgend schooljaar? Volg de volgende stappen:
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.

−

U dient de contributie van het jaar 2021 en 2022 uiterlijk 30 juni 2022 te hebben betaald.

4. Klik op versturen om de inschrijving te voltooien.

