Le Pecq, mei 2017

Beste ouders,
Welkom bij het NVTC Parijs!
U wilt uw kind(eren) voor komend schooljaar inschrijven voor de Nederlandse taal- en cultuurlessen
van het NVTC Parijs. Op de volgende pagina’s treft u het inschrijvingsformulier voor het schooljaar
2016-2017 aan.
Om de aanmelding van uw kind(eren) in behandeling te kunnen nemen, dient u de volgende stukken te
overleggen:
 het geheel ingevulde aanmeldingsformulier 2017-2018;
 toestemming bij medische urgentie (bijgevoegd als bijlage I);
 een cheque voor de (jaarlijkse) contributiekosten van 30 euro per familie t.n.v. NVTC Parijs;
Gaarne het volledige dossier opsturen naar: Sanne Kohl
30, rue Merlhe
93440 Dugny
e mail: contact@nvtc.fr
Bij de formulieren treft u ook de tarieven voor komend schooljaar aan.
Wij maken u er op attent de contributiekosten bij terugtrekking van de inschrijving niet door het NVTC
Parijs worden terugbetaald.
Indien plaatsing door toedoen van het NVTC Parijs niet mogelijk is, worden deze kosten wel aan u
terugbetaald.
Het nieuwe schooljaar begint in de week van 11 september 2017. De definitieve plaatsing en
groepsindeling krijgt u uiterlijk begin september per mail of post toegestuurd.
Mocht u nog vragen, wensen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en docententeam,

Ruth Hoornveld
Directeur NVTC Parijs
06 95164368
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Aanmeldingsformulier NVTC Parijs

2017 -2018
Informatie leerling
Naam leerling:
Geboortedatum:

Nationaliteit:

Andere kinderen ingeschreven (ja/nee):

Informatie ouders
Naam en voornaam moeder:
Nationaliteit:
Spreektaal:
Verstaat/ spreekt Nederlands (indien andere spreektaal):
Beroep:
Naam en voornaam vader:
Nationaliteit:
Spreektaal:
Verstaat/ spreekt Nederlands (indien andere spreektaal):
Beroep:

Adresinformatie
Adres:

Postcode/woonplaats:
Tel:
Mobiel moeder:
Mobiel vader:
extra telefoonnummer (oppas, noodgevallen, etc.):
e-mail adres:
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Informatie bekendheid met de Nederlandse taal
Is Nederlands:

□ de eerste taal die thuis gesproken wordt?
□ de tweede taal die thuis gesproken wordt?
□ een taal die thuis niet/nauwelijks gesproken wordt?

Verstaat uw kind goed/matig/slecht Nederlands?
Spreekt uw kind goed/matig/slecht Nederlands?
Leest uw kind goed/matig/slecht Nederlands?/ niet van toepassing
Schrijft uw kind goed/matig/slecht Nederlands?/ niet van toepassing

Informatie lokale school
Naam/ plaats school:
Groep/ level in schooljaar 2017-2018:
Schooltaal:
Schooltijden:

Informatie voorgaande NTC-scholen (indien van toepassing).
Naam/ plaats/ land/ welk jaar:

Groep/ level/ niveau:
Volgt uw kind ook Nederlands onderwijs via een andere school (IVIO / Edufax / Wereldschool / Lycée
International etc.); zo ja welke:
Sinds wanneer:

Wij hebben WEL/ GEEN bezwaar tegen het maken en eventueel publiceren van foto’s van uw kind, voor
de internetsite of schoolkrant van het NVTC Parijs. (bv. bij schoolfeesten of in school situaties)

Hoe bent u in contact gekomen met het NVTC
Via

□
□

Andere ouders
www.nvtc.fr

□
□

Familie/kennissen
Collega/werkgever

□

Internet

□

Advertentie in Onder Ons

□

De Nederlandse Ambassade in Parijs

□

Stichting NOB

□

Of anders: .....................................................

□

Decaan/mijn school
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Welke dag(en) kan uw kind Nederlandse les volgen? (definitieve bevestiging volgt begin september 2017)
Meerdere keuzes zijn mogelijk. Geef in dat geval uw voorkeur aan met 1, 2 of 3.
N.B. Het minimum aantal leerlingen per groep is 7 leerlingen.
□ woensdagochtend: Le Pecq
□ woensdagmiddag: Le Pecq
□ uw kind is een leerling op ASP (maandag namiddag)

Verwachtingen ouders voor hun kind voor het schooljaar 2017-2018:

De ouder/verzorger verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden zoals opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement (website: www.nvtc.fr). Enkele belangrijke punten zijn hieronder opgenomen:
Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen ondersteunen bij het volgen van hun Nederlandse
lessen. Dit houdt o.a. in:




dat de ouders hun kinderen begeleiden bij het maken van huiswerk. Voor alle groepen moet
rekening worden gehouden met gemiddeld één uur huiswerk per week (voor de jonge leerlingen
zal dit bestaan uit voorlezen, zingen van liedjes, leren van versjes, etc.);
dat de Nederlands sprekende ouders thuis zoveel mogelijk Nederlands spreken met hun kinderen
en dat er Nederlands gesproken wordt in en om het leslokaal.

Indien een kind niet (meer) in de groep past en/of de groep wordt dusdanig verstoord dat dit ten koste
gaat van de vooruitgang van de groep, kan de coördinator in samenspraak met het bestuur een dwingend
advies geven om te stoppen met de lessen (met restitutie van het resterende lesgeld).
Indien een kind op het allerlaatste moment, d.w.z. nadat zijn/haar definitieve plaatsing aan de ouders is
meegedeeld, de lessen toch niet gaat volgen, is het lesgeld van de lessen tot de herfstvakantie
verschuldigd.
Datum:

Plaats:

Handtekening ouder/verzorger:
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Bijlage I: Autorisation de transfert et d'intervention
médicale ou chirurgicale d'urgence

Je, soussigné(e)
Autorise le transfert à l'hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU) pour que puisse être pratiquée,
en cas d'urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur mon
enfant:
Nom :
Prénom :
J’accepte de prendre en charge tous les frais liés au transport ou à l’hospitalisation de mon enfant.

Renseignements médicaux concernant l'enfant
Né(e) le :
Nom des parents :
Antécédents d'intervention chirurgicale :
Allergies :
Médicaments interdits :
Groupe Sanguin :
Date du dernier vaccin DTP :

Fait à :

Le :

Signature des parents:
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Tarieven NVTC Parijs

2017-2018

N.B. Het minimum aantal leerlingen per groep is 7.



Contributie 2017-2018:

€ 30 per familie

Lesgeld voor volledig schooljaar (33 lesweken):


Lesgeld peuter-, basis- en voortgezet onderwijs 1e kind:

€ 1.050



Bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017:

€ 950



Lesgeld peuter- en basisonderwijs 2e en volgende kinderen

€ 1.000 per kind



Bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017:

€ 950 per kind



Lesgeld 1e kind indien dit door werkgever wordt vergoed:

€ 1.550



Bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017:

€ 1.450




Lesgeld 2e en volgende kinderen indien door werkgever vergoed:
Bij inschrijving en betaling voor 1 juli 2017:

€ 1.500
€ 1.450

Lesgeld bij inschrijving na de herfstvakantie.
N.B. Inschrijving en toetreding tot de lessen in de loop van het schooljaar
kan alleen gebeuren direct na een vakantie.
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