AANVRAAGFORMULIER BOKRIJK - SCHOLEN EN JEUGDGROEPEN 2021
GEPLAND BEZOEK BOKRIJK
- Datum aanvraag bezoek
...../...../.....
Datum bezoek Bokrijk (maandag gesloten)
...../...../2021
- Start georganiseerd bezoek..... u.
1/ u. voor de start van het eerste programma
- Aankomst in Bokrijk 		
2
- Verplaatsing naar Bokrijk
BUS c
TREIN c
ANDER ....................................
CONTACT- EN FACTURATIEGEGEVENS
SCHOOL c
JEUGDGROEP c
- Naam ......................................................................................................................................................................................
- Straat en nummer .................................................................................................................................................................
- Gemeente............................................................................................................... Postcode ...............................................
- Telefoonnummer............................................................... E-mail ........................................................................................
- BTW-nummer/Ondernemingsnummer..............................................................................................................................
CONTACTPERSOON
- Naam ......................................................................................................................................................................................
- Straat en nummer .................................................................................................................................................................
- Gemeente...............................................................................................................Postcode ...............................................
- Telefoonnummer.............................................................. Functie ........................................................................................
- E-mail .....................................................................................................................................................................................
- Gsm-nummer van een aanwezige begeleider in Bokrijk ..................................................................................................
BETAALWIJZE

FACTUUR c

CONTANT c

ATELIERROUTES
duur

groepsnaam

aantal
deelnemers

leeftijd

start
m

VAN GRAAN TOT BROOD
4 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

10 u.

m 11.30 u.

1,5 uur

m

13 u.

m 14.30 u.
m

LEDER VAN DIEREN
6 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

1,5 uur

m

13 u.

m 14.30 u.
m

KRIEBELIGE STOFFEN
6 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

10 u.

m 11.30 u.

10 u.

m 11.30 u.

1,5 uur

m

13 u.

m 14.30 u.
m

IK HOUD/T VAN JOU
9 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

10 u.

m 11.30 u.

1,5 uur

m

13 u.

m 14.30 u.
m

POTSIERLIJK PLEZANT**
8 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

10 u.

m 11.30 u.

1,5 uur

m 13.00 u.
m 14.30 u.

GEGEVENS VAN DE GROEP BELANGRIJK OM TE WETEN
- Totaal aantal leerlingen/deelnemers ....................................................................................................................................
- Totaal aantal begeleiders ......................................................................................................................................................
- Buitengewoon lager onderwijs: type ...................................................................................................................................
- Buitengewoon secundair onderwijs: type ...........................................................................................................................
- Secundair onderwijs c ASO: ................................ c TSO: .................................... c BSO: ..................................
Graag de richting vermelden

- Aantal anderstalige leerlingen in de klas indien van toepassing ........................................................................................
- Klas/groep die een programma boekt in een andere taal of taalbad .................................................................................
- Aantal rolwagens in de groep.................................................................................................................................................
- Andere bijzonderheden .........................................................................................................................................................
- In het kader van de GDPR, geef ik Bokrijk toestemming om foto’s te nemen
JA c
NEE c

VOORBEELD
VAN GRAAN TOT BROOD
4 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

1,5 uur

1B

20

1C

22

* Omcirkel de gewenste taal indien deze verschilt van het Nederlands.
** Max. drie atelierroutes per dag.
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AANVRAAGFORMULIER BOKRIJK - SCHOLEN EN JEUGDGROEPEN 2021

doorsturen naar bokrijksales@limburg.be of faxen naar + 32 (0)11 26 53 70
BELEEF@BOKRIJK - INTERACTIEVE BELEVINGSROUTES
duur
EERSTE HULP BIJ
SPROOKJES EN
VERHALEN
4 j. - 6 j.
aantal deelnemers: 15 - 20
7 j. - 10 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

1,5 uur

2 uur

2 uur

BOKRIJKRALLY
8 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

2 uur

WAT ALS ...
8 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25
BRUEGELGAME
9 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25
12 j. - 16 j.
aantal deelnemers: 13 - 15

leeftijd

start

vrije keuze
.... u.

SPEEL-TIJD
6 j. - 10 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

12 j. - 18 j.
aantal deelnemers: 13 - 15

groepsnaam

aantal
deelnemers

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

vrije keuze
.... u.
vrije keuze
.... u.
vrije keuze
.... u.
vrije keuze
.... u.
vrije keuze
.... u.
vrije keuze
.... u.
vrije keuze
.... u.

taal*

duur

groepsnaam
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VAN HIPSTER TOT
HIPPIE
12 j. - 18 j.
aantal deelnemers: 13 - 15

aantal
deelnemers

leeftijd

start
m 10.30 u.

1,5 uur

m

13 u.

m 14.30 u.

TIP
taal*
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BELEEF@BOKRIJK - KINDERTIJD

FR
EN

duur

DE

groepsnaam

aantal
deelnemers

DE
FR

MET EZELSOREN OP DE
SCHOOLBANK
6 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 25

FR
EN
DE

m

10 u.

13 u.

m 14.15 u.

KIND ZIJN OP DE
BOERDERIJ
6 j. - 12 j.
aantal deelnemers: 15 - 20

0,45 u.

FR

m

10 u.

m

11.15 u.

m

13 u.

m 14.15 u.

EN
DE

Aantal jongens:

FR

(enkel in te vullen voor Kind op de
boerderij)

EN

Aantal meisjes:

DE

Omwille van corona en de bijhorende veiligheidsmaatregelen kan de
huifkar niet worden aangeboden

start

taal*

Bij voorkeur een half uur
verplaatsingstijd voorzien
tussen twee programma’s.

Boek bij voorkeur
3 weken op
voorhand
je programma.

Bedankt voor je interesse in het openluchtmuseum
Bokrijk. Je aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld.
Op basis van deze aanvraag bezorgen wij je een
optievoorstel. Na je schriftelijk akkoord, wordt je
programma bevestigd, worden begeleiders gezocht en
vervolgens de activiteiten gereserveerd.

m 11.30 u.

1 uur

EN
DE

leeftijd
m

FR
EN

HUIFKARTOCHT
HUIFKARTOCHT

BELEEF@BOKRIJK - DE SIXTIES
VOORBEHOUDEN VOOR HET MIDDELBAAR ONDERWIJS

(enkel in te vullen voor Kind op de
boerderij)

Bokrijk doet er alles aan om een leuke én veilige
schooluitstap te garanderen. Alle opgelegde
veiligheidsmaatregelen die gelden op het moment
van je bezoek worden strikt opgevolgd. Zo ben je
zeker van een coronaproof aanpak van bij het
onthaal van je school, tijdens de programma’s tot
je vertrek. Als je klas in kleurcode oranje of rood
komt, kan je tot de dag voordien nog kosteloos je
bezoek verplaatsen naar een later moment.

Het openluchtmuseum is open van 3 april 2021
t.e.m. 2 november 2021, dinsdag t.e.m. zondag, van
10 tot 18 u. Gesloten op maandag, uitgezonderd de
maandagen die op feestdagen, in de paasvakantie,
juli, augustus of in de herfstvakantie vallen.

* Enkel mogelijk in het Nederlands
Gedrukt op 100 % gerecycleerd en chloorvrij papier.

