
 

Inschrijfformulier Pierson Actief * 

   

 

          Naam:_______________________________________________________ Klas:____________________ 

    Geboortedatum:______________________ Leerlingnummer:______________________  Jongen / Meisje** 

    Activiteit:________________________________________________ Datum:_______________________ 

    Prijs:__________________________________ Leeftijd tijdens deelname:__________________________  

 

Voorwaarden en ondertekening 

 Print dit inschrijfformulier en vul het samen met je ouders in; 

 Laat het door je ouders ondertekenen. Daarmee geven zij aan dat ze op de hoogte zijn van jouw inschrijving en 

de kosten die daaraan verbonden zijn; 

 Je levert dit ondertekende inschrijfformulier in bij de aangegeven docent; 

 Voor veel activiteiten geldt een uiterste inschrijfdatum. Bij teveel inschrijvingen wordt geloot; 

 De aanmelding kan alleen in bijzondere omstandigheden en in overleg met de organisatie ongedaan gemaakt 

worden. Reeds gemaakte kosten kunnen dan toch in rekening worden gebracht; 

 We raden je aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Via de school is een reisverzekering afgesloten die o.a. 

bagage en medische kosten dekt; 

 Docenten en begeleiders doen hun uiterste best om de activiteiten veilig en verantwoord te organiseren. Mocht er 

toch iets voorvallen, dan zijn begeleiders/docenten niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schade.  

 

* Pierson Actief is een verzamelnaam voor alle buiten-lesactiviteiten die op het ds. Pierson College worden georganiseerd. 

Ze zijn een aanvulling op de reeds aanwezige vakgebonden activiteiten. De activiteiten hebben een raakvlak met het 

onderwijs, maar bieden iets dat binnen het onderwijs niet zo toegankelijk is. De doelen die wij hierbij nastreven zijn vormend, 

verdiepend en doen recht aan verschillen. De activiteiten worden georganiseerd door een groep enthousiaste docenten. 

** Nodig in verband met slaapkamerindeling waar nodig. 

Het ds. Pierson College onderstreept het belang van kansengelijkheid voor kinderen en hecht veel waarde aan het volledig 

aanbod van de extra’s. Indien u uw kind wilt laten deelnemen aan de genoemde activiteit, maar de kosten niet kunt betalen 

(bijv. a.g.v. een minimaal inkomen), wilt u dan een mail sturen met een verzoek om een bijdrage uit het Wout Hordijk 

Solidariteitsfonds naar h.spuijbroek@pierson.nl. Wij gaan dan graag in gesprek met u om mee te denken in oplossingen. 

Het ds. Pierson College behoudt zich het recht om de activiteit niet te laten plaatsvinden als minder dan 90% van de 

aangemelde leerlingen de kostendekkende bijdrage van de activiteit voldoet. 

 

 

Hierbij verklaar ik_____________________________________________________  

Ouder/verzorger van__________________________________________________,  

 dat ik akkoord ga met de hierboven genoemde voorwaarden; 

 dat ik mijn kind toestemming geef deel te nemen aan deze activiteit van Pierson Actief; 

 dat ik (na ontvangst van de factuur via WIS Collect, bij voorkeur via iDeal) zal overgaan tot betaling van het 

factuurbedrag binnen de geldende betaaltermijn. Een betaling in termijnen is hierbij (op uw verzoek) 

mogelijk. 

Handtekening ouder/verzorger:  

 

___________________________ 
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