Inschrijving voor het schooljaar 2021-2022
Om te zorgen dat de inschrijving van uw kind(eren) voorspoedig verloopt, a.u.b. onderstaande punten te volgen:

1

De registratie voor bestaande en nieuwe families*)) vindt plaats via Microsoft forms: Registratie schooljaar 2021-2022

2

Na het invullen van het registratieformulier, verzoeken we u per kind (een update van) het vaccinatieformulier (CIS)
(Vaccinatieformulier) op te sturen naar admin@oranjeschool.org.

3

Zodra beide formulieren zijn ontvangen, ontvangt u van de administrateur een email dat de registratie en het vaccinatie
formulier in goede orde zijn ontvangen. Deze email van de administrateur is de bevestiging van de inschrijving voor uw
kind(eren) voor het schooljaar 2021-2022.

4

Bij inschrijving vóór zaterdag 1 juli 2021 zijn er geen registratiekosten.
Na 1 juli 2021 bedragen de registratiekosten $125 per familie.

5

Het schooljaar 2021-2022 loopt van zaterdag 11 september 2021 t/m zaterdag 11 juni 2022. De definitieve schoolkalender
wordt begin september bekend gemaakt. We gaan ervan uit dat we het nieuwe schooljaar weer starten met klassikale lessen.

6

De klas waarin uw kind wordt geplaatst is afhankelijk van zijn/haar leeftijd op 1 september 2021 en gebeurt in overleg met
ouders, leerkrachten en de directeur. Bij leerlingen van 4 jaar en ouder is het kennisniveau van de Nederlandse taal
medebepalend voor plaatsing in de groep.

7

De schooltijden van de Oranjeschool voor het schooljaar 2021-2022 zijn als volgt:
9:30 – 12:30u voor de instroomgroep en groepen 1 t/m 8
9:45 – 11:15u voor de speelgroep (de leerling dient in deze groep vergezeld te zijn van tenminste één ouder)

8

U kunt het schoolgeld en de registratie kosten via elektronische betaling voldoen. U kunt op het registratieformulier aangeven
of u in één keer of in drie termijnen wilt betalen. De (eerste) factuur ontvangt u in de eerste week van augustus 2021.

*) De Oranjeschool biedt waar nodig scholarships aan. Hiervoor worden de Income Eligibility guidelines van de Federal Register gehanteerd.
Indien jullie in aanmerking komen voor het National School lunch program op public schools, neem dan contact op met de Oranjeschool.

*)) Nieuwe families:
Indien u van plan bent uw kind(eren) aan te melden bij de Oranjeschool en u heeft hierover vragen, neem dan eerst contact op met Jiska
van Ede (directeur) T (404) 542-1293 of stuur een email naar info@oranjeschool.org. Nieuwe families worden ook verzocht het online
registratieformulier (Registratie schooljaar 2021-2022) in te vullen. Nadat we het registratieformulier ontvangen hebben, maken we een afspraak
voor een kennismakingsgesprek met de ouder(s) en nieuw aangemelde kind(eren). In dit gesprek worden de verwachtingen van de ouder(s)
en de Oranjeschool op elkaar afgestemd.

