
Aanmeldingsformulier 
Madrashto Mariakerk Hengelo 

 
 
 
 
Personalia Leerling 
 
Voorna(a)m(en)  

Achternaam   Voorvoegsel      

Geslacht ☐ Meisje ☐ Jongen   

Geboortedatum    Geboorteplaats      

Adres    Huisnummer  Toevoeging    

Postcode       

Woonplaats       

Geheimadres ☐ Nee ☐ Ja   

Telefoonnummer    

Mobiel    

Geheim  ☐ Nee ☐ Ja    
 
Onderwijs       
Naam school       

Niveau   ☐ n.v.t.    

Personalia verzorger 1       

Aanhef   ☐ Mevrouw ☐ Heer   

Voornaam       

Achternaam    Voorvoegsel      

Telefoon       

Geheim   ☐ Nee ☐ Ja    

E-mail       
 
 
 



 

Personalia verzorger 2       

Aanhef   ☐ Mevrouw ☐ Heer   

Voornaam       

Achternaam    Voorvoegsel      

Telefoon       

Geheim   ☐ Nee ☐ Ja    

E-mail       
   
 
Noodnummers 
 
Naam Telefoonnummer 

Naam Telefoonnummer 
 

 
Medische gegevens 
 
Medicijnen ☐ n.v.t.  

Allergieën ☐ n.v.t  

Verboden producten       ☐ n.v.t  
Bijzondere aandachtspunten ☐ n.v.t.  
   

   
 
 

Privacyverklaring 
 
Toestemming voor gebruik foto's en video's van leerling. 
 
In de (digitale) nieuwsbrief, flyers, brochure, overige ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op de website van de Mariakerk Hengelo ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 

Op de Social-Media accounts van de Madrasse ☐ Geen toestemming ☐ Toestemming 
 
 
Aanvullende opmerkingen 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



Verklaring Mariakerk  
 
De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld. Elke ouder met wettelijk gezag heeft recht op 
inzage van administratieve gegevens en correctie van onjuiste gegevens van het kind. Ouders/verzorgers kunnen 
hun toestemming op elk moment schriftelijk intrekken.  
 
 
 
 
Ondertekening 
 
Verzorger 1  Verzorger 2 

Datum Datum 

Handtekening Handtekening 
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Voorwaarden en regels van de madrashto Mariakerk Hengelo 
 
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 respecteert en deze in acht neemt. 
 

1. De ouder(s) van de leerling dien(t)(en) lid te zijn van een Syrisch-Orthodoxe kerk in Hengelo. 
2. De eerste aanmelding bij de madrashto kan wanneer het kind in groep 4 zit van de basisschool. 
3. Het aanmelden van het kind kan dit jaar tot 15 augustus, daarna worden er geen leerlingen meer 

toegelaten! 
4. Bij inlevering van het aanmeldingsformulier dient ook meteen de eigen bijdrage voldaan te worden.  

De eigen bijdrage bedraagt €25,- per leerling, met een maximum van €75,-. 
5. Als de leerling na betaling van de ouderbijdrage niet meer de madrashto wil bijwonen, kan de 

eigen bijdrage niet meer teruggevorderd worden. 
6. De leerling/ouder van de leerling dient zich bij verhindering van de leerling minstens een uur voor de 

aanvang van de les af te melden. 
7. Er wordt van de leerling verwacht dat hij/zij elke week op de madrashto aanwezig is. De aanwezigheid 

kan bijgehouden worden door de malfone middels een absentielijst. Indien een leerling frequent afwezig 
is zonder kennisgeving en/of meer dan 5 keer opeenvolgend afwezig, volgt er een gesprek met de 
ouders. Dit kan leiden tot het weren van de leerling van de madrashto.  

8. Bij ongewenst of problematisch gedrag worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Wanneer het 
ongewenst of problematisch gedrag aanhoudt, kan dit leiden tot het weren van de leerling van de 
madrashto. 

9. Er wordt van de leerling op de zaterdag verwacht aansluitend bij de kerkdienst aanwezig te zijn. 
10. Tenminste 1x per kwartaal wordt een nieuwsbrief uitgegeven of gemaild met actuele informatie over de 

madrashto. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Malfone & Commissie Cultuur 
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