VOORWAARDEN DEELNAME PREY SKORO
Prey Skoro is een voorschools programma van Stichting Saga Interproject Suriname

Inschrijfvoorwaarden bij (her)inschrijving
Er is pas sprake van (her)inschrijving indien dit formulier is ondertekend en in het bezit is van de
school en vergezeld gaat van:
• Getekend formulier Voorwaarden voor deelname en reglement Prey Skoro
• Stortingsbewijs van het 1e betalingstermijn
• 2 pasfoto’s
• Een volledig ingevuld (her)inschrijfformulier (voor ieder kind een apart formulier gebruiken)
• Uittreksel CBB (geen familieboekje) en kopie van het vaccinatieboekje

Betalingsvoorwaarden
De ouderbijdrage van de Prey Skoro wordt per schooljaar in 6 termijnen via de bank betaald.
Het gehele bedrag mag ook in één keer te voldaan worden. In verband met de accountantscontrole
mogen de bijdragen van ouders niet contact geïnd worden. Gezien de grote wachtlijsten bent u pas
verzekerd van een plek als u het eerste termijn heeft voldaan. Kosten per jaar
➢ 150 SRD ouderbijdrage per maand
➢ 150 SRD materialengeld per jaar
➢ 75 SRD inschrijfgeld per jaar.
➢ 35 SRD uniform (35 SRD p/st.)
•
•
•
•
•
•

Een kopie van het 1e stortingsbewijs dient bij de inschrijving overhandigd te worden.
De kopie van het 2e, 3e, 4de ,5de, 6de stortingsbewijs kan tot uiterlijk op de daarvoor aangegeven
datum overhandigd worden aan de leerkrachten op de Prey Skoro locatie.
Indien de betaling niet voldaan is, wordt u verzocht uw kind thuis te houden tot u een
betalingsbewijs kunt overleggen en na afstemming met het hoofdkantoor.
Het storten via de bank is verplicht en mag geen geld afgeven worden aan de leerkrachten
Voor uw eigen administratie is het belangrijk uw origineel betalingsbewijs te bewaren.
U dient per kwartaal verplicht een peuter tandenborstel met dopje voor uw kind mee te sturen.
Graag voorzien van de naam van uw kind.
Bij het storten moet u de volgende gegevens
vermelden:
1. Volledige naam van uw kind
2. De locatie waar uw kind geplaatst wordt
3. De termijn van de betaling
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