Aanvraag
Bijzondere bekostiging eerste opvang
(1e jaar) vreemdelingen op speciale
scholen voor basisonderwijs 20192020
Dit formulier
Met dit formulier vraagt u bijzondere en aanvullende
bekostiging aan.

BBAZEOVK
						1

Gegevens school

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)

1.1 BRIN-nummer
1.2 Naam school

|

1.3 Straat en huisnummer

|

1.4 Postcode en plaats

						2

Gegevens contactpersoon

2.1 Achternaam

|

2.2 Voorletter(s)

|

2.3 Telefoon
2.4 E-mail

|

						3

Eerste opvang (1e jaar) vreemdelingen op speciale scholen voor
basisonderwijs
Lees de toelichting

3.1 Heeft de school eerder de 		
eerste opvang van vreemde-		
lingen verzorgd?

 Ja

3.2 	Kruis aan voor welke peil
datum de aanvraag geldt.
Let op: Per aanvraag slechts
	1 peildatum aankruisen.

 Eerste schooldag 2019

 Nee > D
 oor het aankruisen van Nee verklaart het bevoegd gezag dat de school niet eerder de eerste opvang
van vreemdelingen verzorgde.

 1 november 2019 			
 1 februari 2020
 1 mei 2020
Aantal vreemdelingen op de peildatum

		

minimaal 4

Vergeet niet om dit formulier te ondertekenen op de achterzijde

60105-003

2 van 2

Aanvraag

						4

Bijzondere bekostiging eerste opvang (1e jaar) vreemdelingenop
speciale scholen voor basisonderwijs 2019-2020
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ondertekening
Het bevoegd gezag verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en verzoekt om bijzondere bekostiging op grond van artikel 123 van de WPO of artikel 120 op de WEC. Door indiening van de aanvraag verklaart
het bevoegd gezag dat in de leerlingenadministratie voor ieder van de in de aanvraag opgenomen vreemdelingen één of meerdere bewijsstukken aanwezig zijn waaruit blijkt dat de school in aanmerking komt voor de toekenning van bijzondere en aanvullende bekostiging op basis van artikel 36 lid 7 Regeling bekostiging personeel
PO 2019–2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019–2020.

4.1

Nummer bevoegd gezag

4.2

Achternaam tekenbevoegde

|

4.3

Voorletter(s) tekenbevoegde

|

4.4

Telefoon

4.5

E-mail

|

4.6

Plaats

|
Dag		 Maand

4.7

Datum

4.8

Handtekening

Jaar

|

						
Toelichting
Bij 3 E
 erste opvang (1e jaar) vreemdelingen op speciale
scholen voor basisonderwijs			
De definitie van vreemdelingen kunt u terugvinden in artikel
36 lid 1 sub b van de Regeling bekostiging personeel PO
2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van
leerlingen in het PO en VO 2019-2020.
Peildatum eerste schooldag: de aanvraag moet ontvangen zijn
vóór 30 september 2019. Een aanvraag ontvangen op of na 30
september 2018 is te laat en wordt afgewezen.
Peildatum 1 november 2019: de aanvraag moet ontvangen zijn
vóór 30 november 2019. Een aanvraag ontvangen op of na 30
november 2019 is te laat en wordt afgewezen.
Peildatum 1 februari 2020: de aanvraag moet ontvangen zijn vóór
3 maart 2020. Een aanvraag ontvangen op of na 3 maart 2020 is
te laat en wordt afgewezen.
Peildatum 1 mei 2020: de aanvraag moet ontvangen zijn vóór 30
mei 2020. Een aanvraag ontvangen op of na 30 mei 2020 is te laat
en wordt afgewezen.
Het bevoegd gezag ontvangt de beschikking uiterlijk vier maanden
na ontvangst van de aanvraag.

