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Aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2022/23 (aanmelden tot 1 oktober 2022) 
Aanmelden kunt u kinderen die dit schoojaar vier jaar zijn of zullen worden. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een 
intakegesprek. Dit gesprek kan tot het eind van het huidige schooljaar plaatsvinden. Bij aanmeldingen die later binnenkomen zal 
het gesprek in de eerste weken van het nieuwe schooljaar plaatsvinden. Het taalniveau en de schoolrijpheid van de leerling 
worden vastgesteld. Op grond daarvan wordt er bekeken of de leerling kan worden ingeschreven en zo ja, in welke groep (of per 
welke datum). Indien de groepsgrootte/ samenstelling en het taalniveau van het kind dit toelaten, is er de mogelijkheid om het 
kind gedurende het jaar in te schrijven en te laten instromen. Kosten worden bij latere instroming naar rato in rekening gebracht. 
Ivm het ontbreken van de subsidie zijn de kosten bij aanmelding na 1 oktober verhoudingsgewijs hoger 

* groep/klas waar het kind nu in zit: is niet van toepassing voor kinderen die a.s. schooljaar voor het eerst naar school gaan. 
**1e taal: de taal die het kind thuis hoofdzakelijk spreekt: Nederlands, Duits of een andere taal. 

2e taal: de taal die b.v. met familie en/of met vrienden, of op school gesproken wordt. 

De Nederlandse school informeert de ouders en leerlingen hoofdzakelijk via email. Geef veranderingen in uw email adres 
aan de school door en informeer ons als onze berichten door uw provider als spam aangemerkt worden. 
Ruimte voor eventuele opmerkingen: 

Leerling 1 Voorkeurslocatie Wilmersdorf Prenzlauer Berg

Achternaam nationaliteit(en)

Voorna(a)m(en) Datum inschrijving begin schooljaar anders:

Roepnaam Datum 1e les

Geslacht Huidige groep*

Geboortedatum 1e/2e taal**

Leerling 2 Voorkeurslocatie Wilmersdorf Prenzlauer Berg

Achternaam nationaliteit(en)

Voorna(a)m(en) Datum inschrijving begin schooljaar anders:

Roepnaam Datum 1e les

Geslacht Huidige groep*

Geboortedatum 1e/2e taal**

Leerling 3 Voorkeurslocatie
Wilmersdorf Prenzlauer Berg

Achternaam nationaliteit(en)

Voorna(a)m(en) Datum inschrijving begin schooljaar anders:

Roepnaam Datum 1e les

Geslacht Huidige groep

Geboortedatum 1e/2e taal**

1e Verzorger

Achternaam Adres

Voorna(a)m(en)

Relatie tot leerling Postcode / Plaats

Mobiele telefoon Telefoon

Email werkgeversvergoeding ouderbijdrage: ja nee zie toel. pag. 3

2e Verzorger

Achternaam Adres (indien 
afwijkend van 
1e)Voorna(a)m(en)

Relatie tot leerling Postcode / Plaats

Mobiele telefoon Telefoon

Email

noodnummer relatie
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Privacy en persoonsgegevens/beeldmateriaal

De Stichting Nederlandse Taal en Cultuur in Berlijn gaat zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven 
van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens 
over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze 
gegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. Ze worden beveiligd opgeslagen en de toegang ertoe is 
beperkt. 
De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt 
voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die 
uitwisseling verplicht is volgens de wet. De gegevens die u heeft ingevuld op het inschrijfformulier worden opgeslagen in de 
leerlingadministratie van onze school. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk behandeld. 
Op onze administratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door 
ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig 
heeft. U heeft als ouder het recht om de door ons geregistreerde gegevens in te zien (voor zover die informatie betrekking heeft op uw 
kind). Als de gegevens niet kloppen, dan mag u van ons verwachten dat wij – op uw verzoek – de informatie verbeteren of 
aanvullen.In het privacyreglement is nader beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van 
ouders en leerlingen. U kunt het vinden op onze website. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie of het bestuur. 

Middels ondertekening op pagina 3 verklaart ondergetekende als ouder/voogd van zijn/haar op pagina 1 genoemde kind(eren), dat 
hij/zij het privacyreglement ter kennis heeft genomen en akkoord is met opname van de betreffende aanmeldingsgegevens in de 
leerlingenadministratie. Ondergetekende gaat tevens akkoord met het gebruik van tijdens de lesuren van deNederlandse School 
gemaakt beeldmateriaal van zijn/haar kind(eren), zolang dit gebruik duidelijk gerelateerd is aan het functioneren van de Stichting 
Nederlandse Taal en Cultuur te Berlijn en uitdrukkelijk geen commerciële doeleinden heeft. Deze foto’s worden niet verder aan derden 
ter beschikking gesteld. Een eventuele download van deze foto’s kan de Nederlandse School niet verhinderen. Indien een kind aan 
het einde van het schooljaar niet schriftelijk is afgemeld, is het automatisch voor het erop volgende schooljaar aangemeld 
(zie schoolgids). Bij deze automatische aanmelding gaan wij er (zonder tegenbericht) vanuit dat ook de toestemming gebruik 
beeldmateriaal tot en met dat volgende schooljaar is verlengd.

Aansprakelijkheidsverklaring

Middels ondertekening op pagina 3 verklaart ondergetekende als ouder/voogd van zijn/haar op pagina 1 genoemde kind(eren), die 
als leerling(en) is/zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur te Berlijn, de “Nederlandse School” dat deze Stichting 
in geen enkel opzicht aansprakelijk is, noch gesteld kan worden, voor eventuele schade toegebracht door de leerlingen, aan andere 
leerlingen, medewerkers van de Stichting of hun goederen, noch voor schade toegebracht aan derden of hun goederen 
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Schoolgeld / ouderbijdragen 
De Nederlandse School wordt gefinancierd uit de ouderbijdragen. Onze leerkrachten worden ondersteund door een bestuur van 
(ouder)vrijwilligers, hierdoor wordt de kostenbasis laag gehouden. 
Voor het schooljaar 2021/2022 gold (i.v.m. COVID) een sterk verlaagd tarief. Dit schooljaar gaan de tarieven naar een 
hoger niveau. We hebben te maken met gestegen loonkosten en daarnaast krijgen we voor de locatie Wilmersdorf voor 
het eerst met huisvestingskosten te maken. 
Wij voeren per locatie een gedifferentieerd beleid voor wat betreft de ouderbijdragen. Op deze manier proberen wij de kosten en 
inkomsten zo veel mogelijk mee te laten bewegen met de leerlingenpopulatie. Dit is noodzakelijk omdat de Nederlandse School 
van nature een groot verloop kent. Een eventueel verschil komt voort uit de huisvestingskosten op de verschillende locaties. 

Verder vragen wij aan ouders die aangegeven hebben dat zij de kosten voor de Nederlandse School vergoed krijgen (bijvoorbeeld 
door hun werkgever) een eenheidsbijdrage voor ieder kind. Met o.a. deze extra inkomsten hopen wij in staat te zijn ons sociaal 
fonds in stand te houden. Uit dit fonds wordt een tegemoetkoming van € 150 per kind verleend aan ouders die hiertoe een verzoek 
hebben ingediend. De beoordeling van de verzoeken gebeurt door een onafhankelijke derde partij. 

Eerste inschrijving 
Bij eerste inschrijving op de Nederlandse School wordt er inschrijfgeld in rekening gebracht en vragen we een aanbetaling van de 
ouderbijdrage in verband met de verplichtingen die wij aangaan. De aanbetaling wordt in mindering gebracht op de uiteindelijke 
rekening, maar kan niet gerestitueerd worden. 

Overige voorwaarden, restitutie 
• Ouders kunnen er voor kiezen de schoolrekening in twee termijnen te betalen. In dat geval wordt er een toeslag van € 10,00 in 

rekening gebracht. 
• De ouderbijdrage dient binnen 4 weken na ontvangst van de rekening betaald te worden. Bij te late betaling wordt een 

aanmaningstoeslag van € 30,00 in rekening gebracht. 
• Wanneer een kind de school tijdens een lopend schooljaar verlaat, kan de ouderbijdrage niet gerestitueerd worden. 

Er is één uitzondering: indien het kind de school vóór de kerstvakantie verlaat, wordt eenderde van de ouderbijdrage 
gerestitueerd. 

plaats: datum: 

Handtekening 1e verzorger*: Handtekening 2e verzorger*: 

*Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de bovengenoemde tarieven en voorwaarden. 

Dank u wel voor uw aanmelding. In de regel nemen wij ruim voor het begin van het nieuwe schooljaar contact op. Wij stellen het op 
prijs wanneer u zelf contact met ons opneemt, mocht u onverhoopt niets meer van ons horen. 

U kunt dit formulier per post opsturen aan: 
E. Swartjes, Eiderstedter Weg 30, 14129 Berlin

Ouderbijdragen schooljaar :

Wilmersdorf Prenzlauer Berg vergoed eenheidstarief

1e kind € 500,00 € 500,00 € 625,00

2e kind € 400,00 € 400,00 € 625,00

3e kind € 300,00 € 300,00 € 625,00

Eerste inschrijving:

inschrijfgeld aanbetaling

1e kind € 50,00 € 200,00

2e kind € 35,00 € 200,00

3e kind € 25,00 € 200,00
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