Inschrijvingsformulier
cursus medezeggenschap, voorjaar 2017
Persoonlijke gegevens
Naam: ……………..……………………………………………man

vrouw

Geboortedatum:………….……………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………….……….………………
Plaats en postcode:…………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………………………………………………………………………
Telefoon: ………………………………………………………………………………….
Burgerservicenummer:……………………………………………………………………

Ik zit in klas:

1

2

3

Niveau:

vmbo

havo

vwo

Ik zit in de:

Leerlingenraad

Mijn leerlingenraad is lid van het LAKS:
Ik eet geen:

varkensvlees

4

5

Medezeggenschapsraad
Ja

6

Beide
Nee

helemaal geen vlees

Ik volg een dieet en eet daarom geen:……….…………………………………………………
Ik heb een medische indicatie, (bijv. epilepsie) namelijk:………………………………………
Contactpersoon en telefoonnummer in geval van nood:………………………………………

Datum cursus
Geef de cursus die je voorkeur heeft met een X aan. Je krijgt uiterlijk twee weken van te voren een
bevestiging over je definitieve plaatsing.
datum

voorkeur

Maandag 30 en dinsdag 31 januari
Donderdag 13 en vrijdag 14 april

Schoolgegevens
Schoolnaam (incl. locatie): ……………………………………………………………………………
Factuuradres:…………………………………………………….……………………………………
Postcode + Plaats:…………………….………………………………………………………..………
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………
Contactpersoon school:………………………………………………………………………………
E-mailadres:…………………….…………………………….…………………………………………
Mijn school betaalt!

Ik betaal zelf

Kosten tweedaagse MR-cursus
De cursussen worden gehouden in StayOkay Bunnik. De kosten van de cursus bedragen € 125,00.
LAKS-leden betalen slechts € 115,00. (Dit geldt voor maximaal 3 scholieren per school per jaar.) De
deelnemerskosten zijn voor de cursus, de map, de overnachting, ontbijt, lunch en diner. Reiskosten zijn
voor eigen rekening.
Annuleringsvoorwaarden:
Tot uiterlijk twee weken voor het begin van de cursus kun je je kosteloos afmelden voor de cursus
waarvoor je je hebt opgegeven. Bij afmelding korter dan twee weken voor het begin van de cursus
betaal je de maximale cursuskosten van € 125,00. Dit geldt niet wanneer je voor een vervanger zorgt
die in jouw plaats aan de cursus deelneemt. Als je niet meedoet, dan moet je dit zo snel mogelijk
doorgeven aan de cursusadministratie. Naam en adres van je vervanger moeten ook worden
doorgegeven aan het LAKS.

Let op!
Je kan met maximaal met drie scholieren van dezelfde leerlingenraad naar de training komen. Ben je
met meer, verdeel jullie dan over de verschillende trainingen. Na het avondprogramma tot aanvang van
het ochtendprogramma is de trainer van de cursus vrij. Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor
je eigen gedrag en acties (en dus niet de trainer of het LAKS). Bij noodgevallen kun je je richten tot het
personeel van de StayOkay. In de StayOkay gelden de huisregels van StayOkay Bunnik.

Datum: ………………………
Handtekening:…………………………………………………………………

Formulier invullen, scannen en e-mailen naar: mrcursus@laks.nl
of opsturen naar: LAKS, Postbus 17061, 1001 JB AMSTERDAM

