Aanvraag
Bekostiging Internationaal
Georiënteerd Basisonderwijs
(IGBO) 2021-2022
Dit formulier
Met dit formulier vraagt u bekostiging aan voor Internationaal Georiënteerd Onderwijs (IGBO) en kunt u ook bekostiging voor de Europese school (ES) aanvragen.
Lees de toelichting.
Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205, 2500 GE Den Haag
Meer informatie
duo.nl/zakelijk
ICO/PO (070) 757 51 11
(werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur)

						
						1

Gegevens onderwijsinstelling

1.1 BRIN-nummer
1.2 Naam instelling

|

1.3 Straat en huisnummer

|

1.4 Postcode en plaats
1.5 	Vestigingsnummer waar het
IGBO wordt gegeven

						2

Gegevens contactpersoon

2.1 Achternaam

|

2.2 Voorletter(s)

|

2.3 Telefoon
2.4 E-mail

|

						3

Gegevens aantal leerlingen
minimaal 11

3.1	Aantal leerlingen dat op
01-10-2020 op de afdeling
IGBO (of ES) is ingeschreven
3.2	Deze aanvraag betreft de
afdeling

 IGBO			
 Europese School

69099-009
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Aanvraag

						4

Bekostiging Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs
(IGBO) 2021-2022
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Toename aantal leerlingen op de IGBO (of ES) afdeling

4.1 	Aantal leerlingen dat op de
IGBO (of ES)-afdeling is ingeschreven op de datum van
toename in het school-			
jaar 2021 / 2022
4.2 Is de datum van toename de
eerste schooldag

 Ja			
																						
 Nee > ga naar 4.3
Dag		Maand		Jaar

4.3	Wat is de datum toename van
het aantal leerlingen dat op
de IGBO (of ES)-afdeling is
ingeschreven?
4.4 Heeft u voor dit schooljaar 		
eerder een aanvraag vanwege
toename ingediend?

 Ja			

						5

Ondertekening

 Nee

De tekenbevoegde verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
5.1 Achternaam tekenbevoegde

|

5.2 Voorletter(s) tekenbevoegde

|

5.3 Telefoon
5.4 E-mail

|

5.5 Plaats

|

5.6 Datum

5.7 Handtekening

|

Toelichting
Vraag de bekostiging op basis van de reguliere teldatum aan vóór 1 juli
voorafgaand aan het schooljaar. Aanvragen die op of na 1 juli zijn ontvangen, wijst DUO af.
Bij 4 Toename aantal leerlingen op de IGBO- (of ES-) afdeling
Vermeld hier de toename van het aantal leerlingen gedurende het schooljaar. Als er sprake is van groei kunt u maandelijks de toename van het
aantal leerlingen opgeven. Vraag de bekostiging op basis van een groeitelling aan vóór 1 juli van het lopende schooljaar. De bekostiging wordt
toegekend met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de
datum waarop de toename heeft plaatsgevonden. Aanvragen die op of na
1 juli zijn ontvangen, wijst DUO af.

