Inschrijfformulier Mannaz School Sirona - basisonderwijs
Voorbehouden voor de administratie

Datum ontvangst:
ID leerling:
Examenjaar:

Personalia Leerling
Rijksregister nummer:

(Kopie bijvoegen van paspoort/ID Kaart)

Achternaam:

Voornamen voluit:

Roepnaam:

Andere naam hanteren: ja – nee

Culturele achtergrond(land):

Land van herkomst (indien anders dan België):

Zo ja, welke:

Datum in België:
Land van herkomst vader:

Land van herkomst moeder:

Medisch
Naam huisarts:

Regelmatig gebruikte medicijnen:

Adres:

Allergieën:

Woonplaats:

Producten die jongere niet mag hebben:

Telefoon:

Gezin
Aantal kinderen in het gezin:

Noodnummer:

Plaats van het kind in het gezin:

Naam persoon noodnummer:

Personalia ouder / verzorger 1

Personalia ouder / verzorger 2

Achternaam:

Achternaam:

Voorletters:

Voorletters:

Geslacht: M / V

Geslacht: M / V

Relatie tot kind:

Relatie tot kind:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Geboorteplaats:

Beroep:

Beroep:

Hoogst genoten opleiding/diploma:

Hoogst genoten opleiding/diploma:

Werkzaam bij:

Werkzaam bij:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

Burgelijke staat:

Burgelijke staat:

Straat en huisnummer:

Straat en huisnummer:

Postcode:

Postcode:

Plaats:

Plaats:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

E-mail:

E-mail:

Ondergetekende verklaart gerechtigd te zijn de aanmelding te ondertekenen.
Ondergetekende verklaart alle voor het onderwijs relevante informatie naar waarheid verstrekt te hebben.
Ondergetekende geeft toestemming tot het uitvoeren van eventuele benodigde gesprekken in het kader van ondersteuning van de
leerling.
Ondergetekende kiest voor de volgende optie: (schrappen wat niet past)
• Inschrijfgeld (€ 950) en eenmalige betaling van € 8 000 voor 1 september 2019.
• Inschrijfgeld (€ 950) en spreiding van het schoolgeld tbv € 9 000 in drie betalingen van € 3000 op datum 1/9/2019, 1/1/2020 en
1/5/2020.
De leerling is pas definitief ingeschreven na overschrijving van het inschrijfgeld (€ 950) op de rekening van Mannaz vzw,
Rekening nummer 363-0905562-10 met vermelding “naam leerling schooljaar 2019-20”
Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat bij toelating van uw kind tot onze school de schoolreglementen voor u en uw kind zullen gelden.
U kunt dit document inzien bij de directie van de school.

Naar waarheid ingevuld – Naam + handtekening + datum voorafgegaan door 'gelezen en goedgekeurd'

Annuleringsvoorwaarden

Het inschrijfgeld reserveert een plaats op de Mannaz school en wordt nooit terugbetaald. Bij annulering tot een maand vóór de start van schooljaar wordt 75 % van het reeds betaalde schoolgeld
teruggestort
Bij annulering in de derde en vierde week vóór de start van het schooljaar wordt 50 % van het reeds betaalde schoolgeld teruggestort. Bij annulering in de laatste twee weken vóór de start van het
schooljaar wordt geen terug storting meer verricht.
Bij stopzetting tijdens het schooljaar wordt geen terug storting meer verricht en dienen ook alle maandelijkse schijven voldaan te worden.

Privacy

Alle gegevens die u hier invult, worden door ons verwerkt en worden gebruikt voor interne doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens.

