
Ondergetekende* gaat akkoord met de inschrijving van zijn/haar zoon of dochter als leerling van het Montessori Lyceum  

Rotterdam en daarmee met de afspraken die op school gelden en vermeld staan in het leerlingenstatuut (zie ook www.rml.nl).

Plaats Handtekening

Datum

Ondergetekende geeft aan op de hoogte te zijn van de verplichte deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding en,  

indien van toepassing, het dragen van een sporthoofddoek tijdens deze lessen.

Plaats Handtekening

Datum

Toelichting: Het Montessori Lyceum Rotterdam vraagt aan de ouder(s) / verzorger(s) een ouderbijdrage, die besteed wordt aan o.a. excursies, projecten, schoolfeesten en 

mediatheekmaterialen. Omdat we graag vooraf willen weten welke financiële verplichtingen wij aan kunnen gaan, vragen we u hierbij om een instemmingsverklaring.  

De factuur voor deze vrijwillige bijdrage wordt per mail verstuurd aan het begin van ieder schooljaar. Meer informatie over de ouderbijdrage is te vinden op www.rml.nl

Ondergetekende stemt in met de betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage (zie website / schoolgids)

Plaats Handtekening

Datum

* met ‘ondergetekende’ wordt in dit hele document bedoeld: de ouder/verzorger van de leerling wiens achternaam en roepnaam bovenaan de pagina zijn ingevuld.
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Beschikt uw zoon of dochter over een of meerdere zwemdiploma(’s)? Zo ja, welke? geen
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Toelichting: in de brugklas en in de voorexamenklas (havo-4 en vwo-5) gaan alle leerlingen op werkweek. Uiteraard zijn aan deze werkweken kosten verbonden. 

Meer informatie over de kosten en de betalingsmogelijkheden voor deze werkweken vindt u op www.rml.nl

Ondergetekende stemt in met deelname van zijn/haar zoon of dochter aan de werkweken (brugklas en voorexamenklas)  

en de betaling van de hieraan verbonden kosten (zie website/schoolgids)

Plaats Handtekening

Datum

 

Toelichting: Op het Montessori Lyceum Rotterdam informeren wij leerlingen en ouders graag over wat er in de school gebeurt door middel van verslagen en foto’s 

op onze website en PR-materiaal zoals onze brochure. Ook wordt in het kader van de Montessori Academie door de leerlingen een journaal gemaakt met beelden 

van schoolactiviteiten, zoals werkweken, excursies, culturele avonden, de musical of lesprojecten. Het beeldmateriaal dat wij op onze website en in ons PR-materiaal 

gebruiken wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bekeken en geselecteerd voordat het daadwerkelijk geplaatst of gebruikt wordt. We zetten nooit namen 

van leerlingen bij foto’s en als we in een verslag namen van leerlingen noemen zijn dit alleen voornamen. Voor het gebruik van foto’s op de cover van de brochure,  

op de posters of banners wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de leerling(en) en ouder(s)/verzorger(s). Meer informatie m.b.t. het gebruik van beeld- 

materiaal en het privacyreglement van de school, zie www.rml.nl 

Ondergetekende gaat akkoord met de plaatsing van foto’s en ander beeldmateriaal van schoolactiviteiten op de website  

en andere socialmedia van het Montessori Lyceum Rotterdam en in de schoolgids, folders en ander promotiemateriaal.

Plaats Handtekening

Datum

Toelichting: Tijdens schoolactiviteiten (zoals bijvoorbeeld werkweken) kan het gebeuren dat uw zoon of dochter naar de EHBO of het ziekenhuis moet. Uiteraard 

wordt er in zo’n situatie direct contact met u opgenomen, maar in geval van spoed lukt dat niet altijd voordat er daadwerkelijk tot actie moet worden overgegaan.  

Ondergetekende geeft toestemming om, in geval van medische noodzaak, met zijn/haar zoon of dochter naar EHBO of  

ziekenhuis te gaan, ook als contact opnemen met ondergetekende nog niet gelukt is.

       Ja                            Nee Handtekening

Naam zorgverzekering leerling

Relatienummer zorgverzekering leerling
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