Procedure afmelding pijlers
Pijlers: Beeldklas, Sportklas, World Class, Cambridge, muziek & dans
15 september 2020

Deelname
•
•
•

Leerlingen die kiezen voor de World Class, Sportklas, Beeldklas of Cambridge Engels nemen deel voor
de volle duur van het programma (b.v. leerjaar 1, leerjaar 2 en leerjaar 3 voor Beeldklas).
Deelname aan het vak wordt automatisch verlengd aan het eind van het schooljaar, tenzij er een
schriftelijke afmelding is ontvangen door de coördinator en de administratie.
Bij de schriftelijke afmelding kunnen kosten in rekening worden gebracht. Leerlingen kunnen alleen aan
het einde van een schoolperiode stoppen met het volgen van deze lessen, tenzij met de
desbetreffende coördinator van de Pijler anders is afgesproken.

Procedure afmelden
•
•
•

De ouder of verzorger mailt de afmelding naar de coördinator en naar de administratie.
In de afmelding vermeldt de ouder of verzorger de volledige naam (voor- en achternaam) van de leerling
die wordt afgemeld.
Na ontvangst van de afmelding wordt deelname stopgezet en wordt indien van toepassing de factuur
geannuleerd of aangepast (zie tabel 1).

Kosten
•
•
•

Bij afmelding binnen 4 weken na de start van het schooljaar betaalt u geen kosten. Een uitzondering
geldt voor World Class. Het kan zijn dat er al kosten zijn gemaakt voor een reis naar het buitenland.
Bij afmelding voor 1 februari zijn de kosten 50% van het jaarbedrag.
Bij afmelding na 1 februari moet u het gehele jaarbedrag betalen (=100%).

Tabel 1

Afmelden via e-mail
Kosten per jaar in Euro’s

U stuurt een mail met een bericht van
afmelding naar de administratie en naar
de coördinator:

Beeldklas
Leerjaar 1 t/m 3

50,=

administratie@einsteinlyceum.nl
bvandruten@einsteinlyceum.nl

Sportklas
Leerjaar 1 en 2

250,=

administratie@einsteinlyceum.nl
mdul@einsteinlyceum.nl

World Class
Leerjaar 1 t/m 3

350,= (m.i.v. 2020-2021)

administratie@einsteinlyceum.nl
qritmeester@einsteinlyceum.nl

Cambridge
Leerjaar 4 en 5

25,=

administratie@einsteinlyceum.nl
iroebroek@einsteinlyceum.nl

Muziek en Dans
Alle leerjaren

Gratis. Er zijn geen kosten.
Wel verplichte deelname bij aanmelding.
Niet gemelde afwezigheid is ongeoorloofd verzuim.

administratie@einsteinlyceum.nl
muziek: eligteringen@einsteinlyceum.nl
dans: bfischer@einsteinlyceum.nl

Coördinatoren
Beeldklas

Dhr. B. van Druten

bvandruten@einsteinlyceum.nl

Sportklas

Dhr. M. Dul

mdul@einsteinlyceum.nl

World Class
Cambridge

Mw. Q. Ritmeester
Mw. I. Roebroek

qritmeester@einsteinlyceum.nl
iroebroek@einsteinlyceum.nl

Muziek
Dans

Dhr. E. Ligteringen
Mw. B. Fischer

eligteringen@einsteinlyceum.nl
bfischer@einsteinlyceum.nl
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