
GEGEVENS SCHOOL/INSTELLING

Naam school  
(volledig uitgeschreven)

Adres

Postcode & vestigingsplaats

Algemeen telefoonnummer

Algemeen e-mailadres

GEGEVENS CONTACTPERSOON

Naam & achternaam

Functie

Mobiel telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

*LET OP!  Bij het aanmelden van meerdere groepen/klassen voor het jongerenprogramma, 

moet per groep/klas een inschrijfformulier ingevuld worden.

Inschrijfformulier  
Expeditie Wereldhaven* 
Vrijdag 7 september 2018

Thema: Energize



INFORMATIE KLAS/GROEP

Onderwijsniveau    

Primair onderwijs Onderbouw Bovenbouw

Voortgezet onderwijs Praktijk onderwijs Vakschool  

  VMBO-TL VMBO-GL VMBO-KBL VMBO-BBL 

  HAVO VWO-Atheneum VWO-Gymnasium

MBO Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Groep/Klas

Aantal leerlingen/studenten

PROGRAMMA

De groep/klas wilt graag deelnemen aan*

*Deelname aan meer dan één expeditie is mogelijk op basis van beschikbaarheid. Voor meer informatie over de verschillende programmaonderdelen word je 
doorverwezen naar het document ‘Expeditie Wereldhaven - 7 september 2018’.
LET OP! Deelname aan de verschillende expedities is gratis (behalve de Havenexpeditie). Echter zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Voor basisschoolleerlingen van groep 7 en/of groep 8 wordt er (onder voorbehoud) voorafgaand aan de Wereldhavendagen extra 
programmering aangeboden. Heb je interesse in deze extra programmering? Vink dan onderstaand programmaonderdeel aan.

 Lesprogramma ‘Optimist on Tour & bewust het water op’

Voorwaarden
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden zoals meegestuurd als bijlage.

 Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden 

 Kennisexpeditie  Doe-expeditie  Museumexpeditie  Havenexpeditie 

Plaats Datum

Naam & achternaam

Handtekening:

Akkoord deelname Expeditie Wereldhaven 2018

VRAGEN? 
Neem vrijblijvend contact op met  
Erik Schilderman 06 - 137 514 82

DEELNEMEN?  
Graag dit formulier retourneren naar:  
er.schilderman@wereldhavendagen.nl 

Voor het bevestigen van de bovenstaande 

gegevens kun je het document ondertekenen 

via Adobe Reader of het document uitprinten, 

ondertekenen en ingescand via e-mail toesturen.
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