Heilige Mariakerkschool
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier per kind
Informatie over het kind:
Voornaam .................................................................................................................................................
Achternaam ..............................................................................................................................................
Geboortedatum ........................................................................................................................................
Adres ........................................................................................................................................................
Postcode + plaats .....................................................................................................................................
Naam basisschool ............................................................................................................. Groep ...........
Medische aandachtspunten .....................................................................................................................
Met welk vervoer komt het kind naar de kerkschool .................................................................
Naam huisarts ..........................................................................................................................................
Kruis indien van toepassing en als u dit wilt delen, onderstaand aan:
o
o
o
o
o

Dyslexie
Concentratie problemen
Werkhoudingsproblemen
Allergisch voor…………………………………
Anders……………………………………………..

Naam ouders ............................................................................................................................................
Telefoon/mobiel ouders ...........................................................................................................................

Noodnummer……………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mailadres ouders ...................................................................................................................................
Datum ...................................... Handtekening ......................................................................................
Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en samen met de ouderbijdrage inleveren bij de kerkschool
van de Mariakerk Hengelo.
Ouderbijdrage bedraagt € 25,- per kind, en bij 3 of meer kinderen €60,-

Voorwaarden en regels van de Madrașto dYoldat Aloho Maryam:
Om alles goed te laten verlopen en duidelijkheid te scheppen voor alle betrokken partijen zijn er
voorwaarden opgesteld. De betrokken partijen hier zijn het Commissie Cultuur, de Malfone, de
ouderraad, de ouders en uiteraard de leerlingen. Het is belangrijk dat een ieder onderstaande
voorwaarden respecteren en deze in acht neemt.
1.
2.

De ouder van de leerling dient lid te zijn van de Mariakerk in Hengelo.
De eerste aanmelding bij de Madrasto kan wanneer het kind in groep 3, of 4 zit van de
basisschool.
Het aanmelden van het kind kan tot 31 september, daarna worden er geen leerlingen meer
toegelaten!
De leerling dient regelmatig aanwezig te zijn. Zijn of haar aanwezigheid wordt bijgehouden
door de Malfone middels een absentielijst. Indien een leerling frequent afwezig is zonder
kennisgeving en/of meer dan 5 keer opvolgend afwezig volgt er een gesprek met de ouders.
De leerling dient aansluitend bij de kerkdienst aanwezig te zijn om het geleerde in de praktijk
te brengen.
De leerling/ouder van de leerling dient zich bij verhindering van de leerling op tijd af te
melden bij zijn of haar Malfone.
Als de leerling na betaling van de ouderbijdrage niet meer naar de Madrașto wilt komen, kan
de eigenbijdrage niet meer teruggevorderd worden.
Tenminste 1x per kwartaal wordt een nieuwsbrief uitgegeven of gemaild met actuele
informatie over de Madrașto.
Tenminste 1x per jaar wordt een rapport met de resultaten van de leerling met ouders
besproken tijdens een rapportgesprek. Het rapport krijgen ouders mee.
Bij ongewenst of problematisch gedrag worden ouders uitgenodigd voor een gesprek.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Contacten Madrașto dYoldat Aloho Maryam:
Malfone:
•
•
•
•
•
•

Mecida ÜstünerKamelia Issa- Hanna
Atiya Turan- Akfidan
Fikri Demir
George Gecer
Amanuel Çakiçi

•

Commissie Cultuur: Habib Faal, Birsel Çakiçi- Altin en Besim Fidan

klas 1
klas 2
klas 3
klas 4
klas 5-1
klas 5-2

Met vriendelijke groeten,
Madrașto dYoldat Aloho Maryam

