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============ 
Moskee Al-Hijra Vlaardingen 
Adres: Abraham Kuyperstraat 4 
Email: info@al-hijra.nl  
Tel: 010-4600139 
Tel: 06-83788086 

============ 
Inschrijfformulier Islamitische opvoeding en Koranlessen  

 Periode 2020 - 2021 
 
                                                        
Dit formulier is voor deelnemers die hun kinderen willen inschrijven voor de  Arabische en Koranlessen  in de  Moskee Al-Hijra te Vlaardingen.  
 

Doelen voor het komend schooljaar: 
 Arabische woorden leren schrijven. 
 Kennis overdracht en begrip van de Islam, inclusief normen en waarden. 
 Memoriseren van de Koran                                                                                                                                                                                                      

 
Lestijden   
De lessen zullen plaatsvinden op de zaterdagen en zondagen. 
 
Leeftijd  
Zes jaar of ouder. 
 
Huisregels  
Om deel te kunnen nemen aan het onderwijssysteem van Moskee Al-Hijra, zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers verplicht de huisregels te respecteren en in 
acht te nemen: 
 U kunt uw kind  alleen inschrijven als u contributie (shart) heeft betaald. 
 Het lesgeld bedraagt € 150 per jaar. 
 Indien u niet in staat bent  om het bedrag in 1 keer te voldoen, is er een mogelijkheid om het in termijnen te betalen. Wanneer u uw betalingsverplichting 

niet nakomt, zijn wij genoodzaakt maatregelen te treffen. 
 Leerlingen met medische behoeften  dienen bekend te zijn bij de onderwijscommissie. 
 De ouders/verzorgers dienen gedurende de lesuren bereikbaar te zijn. Dit in geval van calamiteiten. 
 Indien er sprake is van een conflict en/of klacht, dient dit via de onderwijscommissie of het bestuur van Moskee Al-Hijra te worden opgepakt. 
 Leerlingen dienen vóór aanvang van de les aanwezig te zijn. 
 Bij verzuim dient de leerling afgemeld te worden bij de onderwijscommissie. Na drie keer ongeoorloofd lesverzuim kan een leerling geweigerd worden. Dit 

geldt ook voor herhaaldelijk te laat komen. 
 Buiten de lestijden is de onderwijscommissie c.q. het bestuur van Moskee Al-Hijra NIET VERANTWOORDELIJK voor de veiligheid van de leerlingen.  

Het aanmelden kunt u doen door dit formulier compleet in te vullen en ondertekend op te sturen naar email info@al-hijra.nl 
of watsapp telnr.0031683788086, of te brengen naar het adres van Moskee Al-Hijra. Dr. Abraham Kuyperstraat 4  3131HA 
Vlaardingen 
 
Gegevens kind(eren):  
        

Naam Kind 1 :   …………………….…………………….(M/V)* Geboortedatum:   …………………….……………….. 

Naam Kind 2 :   …………………….…………………….(M/V)* Geboortedatum:   …………………….……………….. 

Naam Kind 3 :   …………………….…………………....(M/V)* Geboortedatum:   …………………….……………….. 

Opmerkingen (eventuele gezondheidsklachten van uw kind): 

 

Gegevens ouder/verzorger:        
 

Voornaam:         …………………………………… Achternaam:      …………………………………… 
Straat:                 …………………………………… huisnummer:     ……………………………………  
Postcode:           …………………………………… Plaats:                 …………………………………… 
Telefoon (vast): …………………………………… Mobiel:               …………………………………… 
E-mailadres:       ………………………………….. 



                
 

  

 

  
Plaats en datum:    ………………………………………………..                                                                                
Handtekening ouder/verzorger of  

Voor en achternaam is voldoende. 

 ………………………………………………..  


