De Oranje Leeuw
School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon & Omgeving (NTC)

INSCHRIJFFORMULIER

LEERLINGEN

SCHOOLJAAR

2019–2020

Het ingevulde formulier voor het schooljaar 2019-2020, samen met cheque(s) op naam van “NTC-Lyon”,
sturen aan: Claire PÉTRÉ, directrice “De Oranje Leeuw”
77 Route de Saint Roch, 69640 Ville-sur-Jarnioux.
S.v.p. inschrijvingen vóór 15 augustus 2019 in te sturen.
Voor meer informatie mail de directrice: claire_petre@hotmail.com of op: http://www.deoranjeleeuw.fr
Locatie school
Ancienne Ecole Municipale, Le Bourg, 69210 Sourcieux-les-Mines.
Gegevens familie
S.v.p. in blokletters schrijven

Familienaam ouder(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Voornamen ouder(s)

: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nummer & straatnaam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode & plaatsnaam : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel: …………………………………………………………………………… Mobiel: ……………………………………………………………………….
E-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Groepskeuze mogelijkheden
1. Peuteronderwijs*
2. Kleuteronderwijs
3. Basisonderwijs
4. Voortgezet onderwijs
5. Volwassenonderwijs**

woensdag
van 13.30 tot 16.30u (Ouderbijdrage : € 375, = /schooljaar)
,,
van 13.30 tot 16.30u (
,,
: € 550, = /
,,
)
,,
van 13.30 tot 16.30u (
,,
: € 550, = /
,,
)
,,
van 17.30 tot 19.00u (
,,
: € 400, = /
,,
)
Indien voldoende kandidaten. Tijd, duur en kosten nader te bepalen.

*) Geboren na september 2015
**) Hebt u interesse gelieve contact op te nemen met de directrice van de school: 04-7403 85 69.

Aanmelding kind(eren)
Groep

Naam en voornaam

Geboortedatum

Bedrag

……………………….

………………………………………………….

………………………………

…………………

……………….………

………………………………………………….

………………………………

…………………

………………………

………………………………………………….

………………………………

…………………

Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur in Lyon en omstreken
TOTAAL BEDRAG

+

20, =

€
==========

Pb/ inschrijfformulier 2019-2020 / versie 14-06-2019

Pag. 1 van 2

De Oranje Leeuw
School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon & Omgeving (NTC)

Familienaam: ……………………………………………………. (Blad 2 van 2)

Uw wijze van ouderbijdrage betaling.
Ik kies voor het betalen in 1 keer (september 2019)*
Ik kies voor het betalen in 3 keer (september 2019, januari 2020, april 2020) *
*) S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
- Wij werken volgens de regels van deze wet verwoord in de verordening die te vinden is op onze website:
http://www.deoranjeleeuw.fr
- Toestemming voor het gebruik van foto's en ander beeldmateriaal op de schoolmedia.
Ik ga wél akkoord dat mijn kind herkenbaar gefotografeerd of gefilmd wordt tijdens de schooluren en
dat dit beeldmateriaal gebruikt wordt in de nieuwsbrief, Facebook en de internetsite van de school. *
Ik ga níét akkoord dat mijn kind herkenbaar gefotografeerd of gefilmd wordt tijdens de schooluren en
dat dit beeldmateriaal gebruikt wordt in de nieuwsbrief, Facebook en de internetsite van de school. *
*) S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.

Gelezen en akkoord bevonden.

Datum

Handtekening

……………………………………….…………….……

…………………..………………………………………………………..….

Betaald bedrag: € ...............................

Datum : .............................................. Contant of cheque nr.: ..........................................................................

Hartelijk dank voor uw inschrijving.

Bestuur & directie
School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon & Omgeving “De Oranje Leeuw”
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