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

INSCHRIJFFORMULIER

LEERLINGEN

SCHOOLJAAR

2020–2021

Het ingevulde formulier voor het schooljaar 2020-2021, samen eventueel met cheque(s) sturen aan:
Claire PÉTRÉ, directrice “De Oranje Leeuw”, 77 Route de Saint Roch, 69640 Ville-sur-Jarnioux.
S.v.p. inschrijvingen vóór 15 augustus 2020 in te sturen. I.v.m. de administratieve zaken, het te bestellen
lesmateriaal en andere voorbereidingen verzoeken wij u dringend hieraan te voldoen.
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 (45.804732, 4.623532)
Gegevens familie (S.v.p. in blokletters)
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 : € 549, = /schooljaar)
,,
van 13.30 tot 16.30u (
,,
: € 549, = /
,,
)
,,
van 13.30 tot 16.30u (
,,
: € 549, = /
,,
)
Bij voldoende deelname. Tijd, duur en kosten nader te bepalen.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

*) Geboren na september 2016
**) Hebt u interesse s.v.p. contact op te nemen met de directrice van de school: 04-7403 8569.

Aanmelding kind(eren)
Groep

Naam en voornaam

Geboortedatum

Nationaliteit

Bedrag

…………

……………………………………………….…

………………………..

……………………

……….….

…………

………………………………………………….

…………………………

……………………

…………..

…………

………………………………………………….

…………………………

……………………

…………..

+
Lidmaatschap Vereniging “Nederlandse Taal en Cultuur in Lyon en omstreken”*

T O T A A L B E D R A G (Ouderbijdrage per kind/per jaar + Lidmaatschap € 20, =)

+

20, =

€
=============

*) De organisatievorm van de school is een vereniging (association): € 20, = per familie.
Inschrijfformulier 2020-2021 / versie 03-05-2020 / pb

Pag. 1 van 2

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

Familienaam: ……………………………………………………. (Blad 2 van 2)
Wijze van ouderbijdrage voldoen.
Ik kies voor: 1 X € 549, = (eind september) *
Ik kies voor: 3 X € 183, = (eind september, eind januari, eind april) *
*) S.v.p. aankruisen wat van toepassing is.
Wijze van betaling (cheque uitschrijven of bankoverschrijving).
- U kunt 1 x of 3 x een cheque uitschrijven op naam van: NTC Nederlandse Taal & Cultuur, of
- een eenmalige (het totale bedrag) bankoverschrijving doen op IBAN: FR96 2004 1010 0714 1918 5R03 872,
t.n.v.: NTC Nederlandse Taal & Cultuur, onder vermelding van: ouderbijdrage 2020-2021 inclusief de naam
van het/de kind(eren). Betalingen te voldoen vóór eind september van elk schooljaar.
Cheque nummer(s) uit te schrijven:
1e) ..……………..............................................

Datum: ………..................................... (Eind september)

2e) ……………….…………………..…………………….

Datum: ………………………………………….……. (Eind januari)

3e) ……………….………………..…………………………

Datum: ………………………………………………….… (Eind april)

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 voor akkoord bevonden.

Datum:……………………………………….…………….……

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

Handtekening:………………..………………………………………………

Hartelijk dank voor uw inschrijving.
Bestuur & directie
School voor de Nederlandse Taal & Cultuur van Lyon & Omgeving “De Oranje Leeuw”
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