
De Stichting Pools Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa te Amsterdam werkt 
volgens het vrijwilligersprincipe. Het voornaamste doel is aan kinderen de Poolse taal te leren, 
maar ook aardrijkskunde, geschiedenis en Poolse cultuur. Deelname aan Lokomotywa is 
vrijwillig en de lessen zijn een aanvulling op het (basis)onderwijs volgens de Nederlandse wet. 
Inschrijving van uw kind op deze school betekent dat u kennis heeft genomen van en akkoord 
gaat met het schoolreglement en dit zult naleven. De ouders/verzorgers van de leerlingen zijn 
tegelijkertijd ook de leden/vrijwilligers van de school.

1.  Het schooljaar begint gelijktijdig met het verplichte schooljaar in het Nederlandse onderwijs 
(regio Noord-Nederland).
De lessen vinden gemiddeld twee keer per maand plaats volgens een vastgesteld 
lesprogramma, met uitzondering van de vakantieperiodes zoals die van kracht zijn in het 
Nederlandse basisonderwijs (regio Noord-Nederland).  

2. De kinderen en hun ouders/ verzorgers dienen verzekerd te zijn voor ziektekosten en 
Wettelijke Aansprakelijkheid.

3. Tijdens de les zijn de kinderen onder het toezicht van de leerkracht, tijdens de pauzes 
houden de leerkrachten of ouders toezicht op de kinderen.

4. Ouders verplichten zich tot:
a. toezicht houden, hulp bij voorbereiding van het klaslokaal en hulp bij het opruimen van 

het klaslokaal na de les, volgens een, aan het begin van het semester, vastgesteld rooster; 
b. actieve deelname aan het schoolleven, het besteden van minimaal 3 uur werk aan school 

per semester, evenals deelname aan schoolvergaderingen; 
c. het op tijd brengen van de kinderen naar de lessen en ophalen na afloop van de 

lessen (het leslokaal wordt 15 minuten voor aanvang van de les geopend); 
d. het voorzien van uw kind van een pauzehapje en drinken (tijdens de lessen is een 

eetpauze); 
e. het er voor zorgen dat uw kind het opgegeven huiswerk maakt; 
f. het tijdig afmelden bij afwezigheid van uw kind op de les, via e-mail of telefonisch

met de leerkrachten (melden voordat de les begint);
g. het doorgeven van wijzigingen in persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, e-mail); 
h. het betalen van lesgeld binnen de vastgestelde termijn; 
i. tijdige melding aan het Schoolbestuur als er besloten wordt om het kind van school te 

halen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
5. Het kind brengt zijn of haar eigen schoolbenodigdheden mee: pen, potlood, gum, 

kleurpotloden, puntenslijper, lijm, schaar en een liniaal.
6. De leerlingen en de andere leden van de schoolgemeenschap hebben het recht om met 

respect behandeld te worden. De leerlingen zijn verplicht om alle medeleerlingen en andere 
leden van de school met respect te behandelen.

7. De leerlingen zijn verplicht om het schoolgebouw schoon te houden en alle zaken die zich op 
het schoolterrein met respect te behandelen.

8. De leerlingen nemen geen waardevolle spullen mee naar school, zoals mobiele telefoons, 
fotocamera’s, enz. De school neemt geen verantwoordelijkheid voor  beschadiging of verlies. 
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9. De leerlingen nemen geen snoep en koolzuurhoudende drank mee naar school. 
10. De leerlingen nemen geen alcohol, sigaretten of drugs mee naar school en mogen bovendien 

niet onder invloed van deze middelen zijn. Het overtreden van deze regel heeft onmiddellijke 
verwijdering van de school tot gevolg, zonder restitutie van betaald lesgeld. 

11. De leerlingen nemen geen spullen mee naar school waarmee ze zichzelf of andere leerlingen 
kunnen verwonden, zoals bijv. een zakmes. 

12. Op het schoolterrein is het verboden om te roken. 
13. Er worden geen dieren meegebracht naar school. 
14. In geval van overtreding van dit reglement zal de leerling mondeling gewaarschuwd worden. 

Bij herhaaldelijke overtreding kan de leerling van school gestuurd worden, zonder restitutie 
van betaald lesgeld. De ouders of verzorgers zullen aansprakelijk worden gesteld voor alle 
schade die is ontstaan door toedoen van de leerling. 

Bij inschrijving van uw kind verplicht u zich tot het steunen en respecteren van het hoofddoel en  
basisgedachte van Het Centrum Lokomotywa, namelijk: het leren van de Poolse taal, 
aardrijkskunde en geschiedenis, het kennismaking met de Poolse cultuur, zeden en gewoonten. 
U verplicht u ook tot het naleven van het Schoolreglement.

Op de overeenkomst tussen Stichting Poolse Centrum voor Onderwijs en Cultuur Lokomotywa 
en haar leden en vrijwilligers is het Nederlands recht van toepassing. 

De algemene voorwaarden zijn in de Nederlands en Poolse taal opgesteld; de Nederlandse tekst 
is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.

Amsterdam, februari 2013

Naam en achternaam ouder/verzorger _______________________________________

van kind/kinderen ____________________________________________________

Datum ________________________Handtekenig ___________________________
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