Aanvullende voorwaarden NTC Het Noorderlicht
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van onze school NTC Het
Noorderlicht (hieronder genoemd ‘de school’). De aanvullende voorwaarden zijn een
toevoeging op de regels en beleid zoals beschreven in het schoolplan en de schoolgids. Al
deze documenten zijn opgesteld met als doel de kwaliteit van het onderwijs en de financiële
continuïteit van de school te waarborgen.
Artikel 1: Schoolgeld
Het schoolgeld voor een privéplaats en een bedrijfsplaats* bedragen momenteel
respectievelijk NOK 8.755 en NOK 17.510. Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
zoals aangenomen op de algemene ledenvergadering in september.
*Een bedrijfsplaats is een plaats waarvan het schoolgeld gedeclareerd kan worden bij de werkgever.

Artikel 2: Afmelden voor het nieuwe schooljaar
Van alle leerlingen wordt de inschrijving ieder schooljaar automatisch verlengd. Indien u uw
kind wilt uitschrijven dient u dit per e-mail aan de schoolleider (schoolleider@ntcnoorderlicht.org) te laten weten vóór 29 mei. Meldt u uw kind af na deze datum, dan verplicht
u zich tot het betalen van de helft van het schoolgeld voor het nieuwe schooljaar.
Artikel 3: Aanmelden voor het nieuwe schooljaar
Nieuwe leerlingen dienen voor 1 juni ingeschreven te worden voor het volgend schooljaar
middels het inschrijfformulier (zie website www.ntc-noorderlicht.org). Indien kinderen na deze
datum worden ingeschreven kan de school niet garanderen dat er een leerplek en
bijbehorend lesmateriaal is.
Na aanmelding volgt een intakegesprek. Afhankelijk van dit gesprek en een eventuele test
wordt bepaald welke groep het beste aansluit op het Nederlands taalniveau van uw kind.
Artikel 4: Instroommomenten
De school hanteert twee vaste instroommomenten voor nieuwe leerlingen:
- De eerste les na de zomervakantie.
- De eerste les na de kerstvakantie.
Tussentijds instromen is niet mogelijk.
Artikel 5: Facturering
Afhankelijk van het instroommoment, ontvangen ouders of bedrijf na inschrijving rond
oktober (na de Algemene Ledenvergadering) of januari een factuur voor het schoolgeld.
Artikel 6: Betalingstermijn
De school hanteert een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Artikel 7: Annuleringsregeling
In principe wordt na inschrijving geen schoolgeld geretourneerd. De begroting van de school
is sterk afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen bij aanvang van het schooljaar.
Echter, in het geval van overmacht (hieronder wordt verstaan: langdurige ziekte, verhuizing
buiten een straal met een reistijd van een uur enkele reis van de leslocatie, of
zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zoals ziekte van eerstelijns familie) gelden de
volgende mogelijkheden voor het retourneren van het lesgeld:
• Vóór 1 januari - helft van het schoolgeld retour.
• Na 1 januari - geen retournering.
Eenmaal gedane inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd per e-mail aan de
schoolleider (schoolleider@ntc-noorderlicht.org).
Artikel 8: Bruikleen lesmaterialen
De school zet verschillende lesmaterialen in om de leerlingen een leerzaam, passend en
uitdagend onderwijs te bieden. Het gaat met name om lesboeken, werkboeken en
kopieerbladen. Alle materialen dienen door de kinderen meegenomen te worden naar de
lessen.
De lesboeken worden in bruikleen meegegeven aan de leerlingen (registratie volgt door
middel van het bibliotheeksysteem). Voorwaarden voor het uitgeven van deze materialen is
dat deze in goede staat terug worden gebracht op de laatste lesdag van het schooljaar. De
boeken dienen dan ook gekaft te worden om beschadiging te voorkomen. Indien een boek
niet tijdig wordt ingeleverd, beschadigd of beschreven is, wordt NOK 300 (de
aanschafwaarde van een nieuw exemplaar incl. verzendkosten) in rekening gebracht bij de
ouders.
Zie schoolgids voor overige benodigde materialen (schijfwaren en opbergmapjes).

