
AFMELDFORMULIER LEERMIDDELENFONDS 
 

 

  

De heer of mevrouw (naam)  

 

ouder/verzorger van (naam leerling):  

 

huidige leerjaar:  huidige afdeling:  

 

leerjaar in 2020-2021:                             afdeling in 2020-2021:  

 

 

wenst geen leermiddelen (meer) via school te ontvangen 
1
.

            Het gaat om een nieuwe leerling
 
            De leerling gaat van school
 
            De leerling blijft op school. Stuur mij in de zomervakantie een leermiddelenlijst
            zodat ik de leermiddelen op eigen kosten kan bestellen
 
 
 
 
                                         controleer in uw email of het formulier is verzonden 

 

 

                                                 
1 Als u wel leermiddelen via school wenst te ontvangen dan hoeft u dit formulier niet te versturen 
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Dit formulier moet uiterlijk vrijdag 3 juli in ons bezit zijn
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Bijlage XXI
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Notitie
Klik rechts op 'Gereedschappen' en klik daarna onder de kop 'Formulieren' op 'Bewerken'In de tweede werkbalk hierboven kan worden gewisseld tussen de bewerkingsmodus en voorbeeldmodus.Wanneer klaar met bewerken klik dan rechts op 'Formulierbewerking afsluiten'Om een veld te bewerken:Klik met de rechtermuisknop op een veldOm tekst te bewerken of toe te voegen:Klik rechts op 'Formulierbewerking afsluiten'Klik daarna rechts op 'Documenttekst bewerken' of 'Tekstvak toevoegen of bewerken'
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