
 

 

REGELS EN VOORWAARDEN MBT DE INSCHRIJVING VOOR SCHOOLJAAR 2022-2023 

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 1 mei 2022 tot 1 juli 2022. 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 jaarlijkse  

contributie! Dat is €60 per jaar voor ongehuwden. Voor gehuwden geldt dat zij €120 per 

jaar dienen te betalen. Let op: dit geldt voor het jaar 2021 en 2022. Uiterlijk 1 juli 2022 

moet de jaarlijkse contributie van 2021 en 2022 betaald zijn. 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 Marokkaans Religieus Centrum.1 

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. 

 
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. 
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10. De ouder(s) en/of verzorger(s) moet zelf (ook) gedurende de lesuren telefonisch 

bereikbaar zijn. Bij wijziging van de contactgegevens, is de ouder(s) en/of verzorger(s) 

verantwoordelijk om dit tijdig door te geven aan de onderwijscommissie. Dit in geval van 

calamiteiten of om andere redenen. 


