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NASSY BROUWER COLLEGE 

Procedure Aanmelding / Inschrijving 

Geïnteresseerden kunnen zich vrijblijvend vooraanmelden via het 
vooraanmeldformulier op www.nassybrouwerschool.sr/nassybrouwercollege  

Door vooraanmelding wordt de leerling automatisch op de wachtlijst geplaatst. Deze 
vooraanmelding biedt echter geen garantie tot definitieve inschrijving. Het Nassy 
Brouwer College is een relatief kleine scholengemeenschap, waardoor onze 
plaatsingsmogelijkheid beperkt is. De volgende selectiecriteria worden in acht 
genomen: 

1. Leerlingen van de Nassy Brouwer School hebben in principe altijd voorrang op 
leerlingen van ‘buitenaf’, mits schoolleiding en ouders/ verzorgers het erover 
eens zijn dat de leerling in kwestie het HAVO/VWO niveau aan kan.  

2. De leerling beschikt over het slagingsbewijs van de landelijke GLO-toets alvorens 
tot definitieve inschrijving kan worden overgegaan.  

3. De rapportcijfers van groep 7 en 8 (klas 5 en 6) worden beoordeeld. Met name 
de cijfers voor de vakken rekenen (m.n. redactie) en taal (m.n. tekstbegrip) 
worden meegenomen, aangezien die een goede indicatie geven van het in staat 
zijn tot inzichtelijk leren. Ook wordt gekeken naar eventuele opmerkingen in de 
rapporten over het werktempo van de leerling. Het Nassy Brouwer College 
behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de betreffende basisschool 
om te informeren naar de werkhouding van de leerling in kwestie.  

Het spreekt voor zich dat wij ouders/ verzorgers wiens kind niet in aanmerking komt 
voor definitieve inschrijving (door het niet voldoen aan bovengenoemde criteria of 
door plaatsingsgebrek) hier zo spoedig mogelijk over informeren.  

Financiële informatie voor schooljaar 2018-2019 

VOOR DE BETALING GELDT:  

• SCHOOLGELD: $120,- per leerling per maand (of equivalent in SRD’s, tegen 
de geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname).  
Het schoolgeld is voor het gehele schooljaar (lopend van oktober tot en met 
september) verschuldigd, ook bij voortijdige afschrijving van het kind.  
Het schoolgeld dient steeds vóór de vijfde van de maand betaald te worden. 

• INSCHRIJFGELD: SRD100,- per leerling. 
• BIBLIOTHEEKGELD: SRD100,- per leerling per jaar (te voldoen bij de 

inschrijving). 
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• INLEGGELD: ter waarde van één maand schoolgeld, alleen voor nieuwe 
leerlingen. Het inleggeld is éénmalig en wordt (na eventuele achterstallige 
financiële verplichtingen) terugbetaald wanneer de leerling de school verlaat. 

• BOEKENHUUR : -Bedrag nader te bepalen, nog even geduld aub- per 
leerling. 

• WAARBORGSOM: $120,- (of equivalent in SRD’s, tegen de geldende 
dagkoers van de Centrale Bank van Suriname). De waarborgsom is éénmalig 
en geldt alleen voor nieuwe leerlingen. Bij beschadiging van de boeken zal 
boete opgelegd worden, in geval van vernietiging of verlies zal de betrokken 
leerling het boek moeten vergoeden.  
Boekenhuur en waarborgsom kunnen tot eind november betaald worden. 

• ADMINISTRATIEKOSTEN: Alle door de 'Stichting Margaretha Jacoba Nassy-
Brouwer' tot inning van achterstallige schoolgelden gemaakte gerechtelijke en 
buitengerechtelijke incassokosten, komen ten laste van de schoolgeldplichtige 
ouder/verzorger. De administratiekosten bedragen 15% van het te 
vorderen bedrag. 

WIJZE VAN BETALEN: Bij voorkeur door automatische overboeking via de bank, 
onder vermelding van de naam van de betreffende leerling.  

BANKREKENINGNUMMERS:  
Alle bankrekeningen ten name van Stg. "Margaretha Jacoba Nassy-Brouwer": 

• SRD: Wordt nader bekendgemaakt 
• USD: Wordt nader bekendgemaakt 
• EUR: Wordt nader bekendgemaakt 

	
	


