Stichting Nieuwe Brabantse Academici
Yeni Brabantlı Akademisyenler

Regels leerjaar 2015-2016
Geachte ouders/verzorgers,
Dit jaar zullen we weer ons best doen om uw kinderen zo goed mogelijk te helpen. Dit kunnen we
uiteraard niet bereiken zonder de steun van ouders. Uit ervaring van voorgaande jaren zijn we
ertoe geneigd om enkele regels te hanteren. We hopen natuurlijk dat u dit waardeert en hier
begrip voor heeft. We vragen u daarom om onderstaande regels goed door te lezen.


Er wordt van de leerlingen verwacht dat ze dinsdag EN donderdag aanwezig zijn. De
lessen zullen plaatsvinden tussen 18.30 en 20.00 . Alleen in bijzondere gevallen kan
uitgeweken worden van deze tijden. De leerlingen moeten 10 minuten van te voren
aanwezig zijn. Zorg er als ouder voor dat uw kind op tijd aanwezig is. Andere activiteiten
zoals sporttrainingen moeten buiten de lestijden om plaatsvinden.



Voor de veiligheid mogen de leerlingen voor of na de les, niet te lang in en om het
moskeegebouw heen blijven. Niet te vroeg brengen en niet te laat afhalen dus.



Mocht de leerling niet kunnen komen naar cito-training, wordt er verzocht om te bellen
naar het nummer dat onder de jaarkalender staat. Alleen ouders kunnen bellen, als het
kind zelf belt zal dit niet geaccepteerd worden.



Wanneer een leerling meer dan 3 lessen afwezig is, zonder dat de ouders dit aan ons
hebben laten weten, bestaat de kans dat het kind uitgeschreven wordt. Uiteraard zullen
we contact opnemen met de ouders wanneer dit het geval is.



Boeken, potloden en andere materialen die tijdens cito-training gebruikt worden, zijn
eigendom van stichting NBA. Wanneer deze spullen worden geschaad, zal een
vergoeding aan de ouders worden gevraagd.



Van de leerlingen wordt verwacht dat ze respectvol met klasgenoten en begeleiders
omgaan. Wanneer dit niet het geval is, zal de leerling gewaarschuwd worden en bij een
volgende keer zullen er maatregelen worden genomen.



Er mag niet gegeten of gedronken worden in de klas. Het gebruik van telefoons, i-pods en
andere digitale apparatuur is niet toegestaan tijdens de les. Bij verlies of schade kan
Stichting NBA niet aansprakelijk worden gesteld.



U gaat akkoord met de jaarlijkse bijdrage van €100,-



Voor begin en eind datum van cito-begeleiding wordt u verzocht om naar het jaarkalender
te kijken. De laatste les zal plaatsvinden op donderdag 14 April 2015.

