
 
 
AANMELDINGSFORMULIER De Oranje Koe schooljaar 2015-2016 
 
 
Achternaam leerling:  ………..………………………………………………………… 
 
Voornaam leerling:   ………………..………………………………………………… 
 
Geboortedatum:   ………..………………………………………………………… 
 
Geboorteplaats:   ………..………………………………………………………… 
 
Nationaliteit:    ……..…………………………………………………………… 
 
Huidig adres:    ………..………………………………………………………… 
 
Huidige woonplaats:  ………..………………………………………………………… 
 
Telefoon:    ……..…………………………………………………………… 
 
Naam moeder:   ………..………………………………………………………… 
 
Mobiele nummer moeder:  ……………..…………………………………………………… 
 
Naam vader:    ………..………………………………………………………… 
 
Mobiele nummer vader:  …………..……………………………………………………… 
 
E-mail adres:   ………..………………………………………………………… 
 
Huidige dagschool:   ............................................................................................. 
 
Aantal jaren in Nederlandstalige omgeving gewoond: ……………………..……….......... 
 
Welke taal wordt er thuis gesproken: ............................................................................. 
 
 
 
 



 
VERKLARING 
De ouders/verzorgers melden bovengenoemde leerling aan voor lessen op de volgende 
locatie en gaan akkoord met de kosten: 
 
 
☐�Op de woensdagmiddag in Wädenswil (2.45 uur per les per week) voor de 
groepen 1 t/m 8 van het Primair Onderwijs, inclusief materiaalkosten en CITO toetsen, 
CHF 1.580 per jaar. 
 
☐�Op de donderdagmiddag in Wallisellen (2.15 uur per les per week) voor groepen 
1 t/m 8 van het Primair Onderwijs, inclusief materiaalkosten en CITO toetsen,  
CHF 1.580 per jaar. 
 
Let op! Bij het inschrijven van een nieuwe leerling wordt tevens eenmalig CHF 50,00 
administratiekosten in rekening. 
 
Vanaf het moment van de start van de lessen Nederlandse Taal en Cultuur tot en met 
de laatste schooldag in juni, zijn de kosten voor het onderwijs per jaar vooruit te betalen 
voor aanvang. Indien geen schriftelijke afmelding is ontvangen vóór 1 december van het 
lopende schooljaar, blijft de leerling automatisch ingeschreven voor het tweede half 
jaar. Betaling in halfjaarlijkse termijnen is, in overleg, mogelijk. 
 
☐�De leerling staat op het moment van aanmelding NIET ingeschreven bij een 
instelling voor afstandsonderwijs. De instellingen voor afstandsonderwijs zijn: 
Stichting IVIO te Lelystad, Edufax BV te Leende en Stichting IBID te Leiden. 
 
☐�De leerling staat op het moment van aanmelding WEL ingeschreven bij een 
instelling voor afstandsonderwijs te weten: 
Naam van de school of instelling: …………………………………………………..…. 
Woonplaats, land: ……………………………………………………... 
Datum inschrijving: ………………………………………….………….. 
 
Graag ontvangen wij, samen met dit ondertekende aanmeldingsformulier, de volgende 
documenten: 
• Een kopie van uw paspoort 
• Een kopie van het paspoort van de leerling. 
• Een kopie van het laatste schoolrapport, indien voorhanden. 
 
Datum en plaats: ................................................................... 
 
Handtekening ouders/verzorgers: …………………………………………….…. 
 
——————————————————————————————————————— 
Onderstaande gegevens worden ingevuld door de schoolleiding. 
Toegelaten tot groep: ………………………. Eerste schooldag: ……………………………	  


