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Aanvraagfromulier schoolbezoek 
HAVO Onderbouw en VMBO

Basis informatie

Naam contactpersoon: 

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Aantal leerlingen totaal: 

Aantal begeleiders:

Leerjaar/niveau:*

* Bij verschil in leerjaar gelieve het aantal
leerlingen per leerjaar te noemen

Naam school: 

Adres:

Postcode:

Plaats: 



Aanvraagfromulier schoolbezoek 
HAVO Onderbouw en VMBO

Praktische informatie

Datum bezoek:

Aankomsttijd bij GeoFort:

Vertrektijd bij GeoFort:

Hoe kent u GeoFort

Een groep van minimaal 40 leerlingen en 
maximaal 120 leerlingen.

€ 20,- per leerling. Per 8 leerlingen is 1 
begeleider gratis. 

Dit is inclusief begeleiding vanuit GeoFort 
en gebruik apparatuur zoals GPS.

Museumjaarkaart is niet geldig op 
onderwijsarrangementen. Cultuurkaart/ 
CJP zijn wel geldig. Vul bij de 
opmerkingen naam pashouder en CJP 
nummer in. 

Prijzen zijn inclusief BTW.

Een bezoek kan plaatsvinden tussen 09:30 
en 15:00 uur, met en maximum van 5 
ronden. Komt u om 09:30 uur, dan bent u 
(incl. opstarten en pauzes) 14:30 uur klaar.  
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Aanvraagfromulier schoolbezoek 
HAVO Onderbouw en VMBO

Remiselunch* €5,20 p.p.

Twee belegde broodjes en fruitsap** €10,30

Nemen eigen picknick mee.Nemen eigen picknick mee.

Optioneel bij te boeken: Lunchpakket.

Remise break (koek met limonade) €2,60

Kazerne break (zakje chips met limonade) €2,60

Fortgracht break (fruit van het seizoen met limonade) €2,60

Waterijsje €1,-

Pakje drinken €1,-

* Friet, saus, snack en een pakje drinken (ook voor docenten).
** Alleen voor begeleiders.

Optioneel bij te boeken:

Aantal: 

Aantal: 

Aantal: 

Aantal: 

Aantal: 

Aantal: 

Aantal: 



Aanvraagfromulier schoobezoek
HAVO Onderbouw en VMBO

Lesprogramma
GeoFort heeft een breed educatief programma. In kleine groepjes  van maximaal 20 leerlingen 
gaat men onder begeleiding aan de slag met verschillende modules. De modules zijn op maat 
toegankelijk gemaakt en duren 45 minuten. Scholen kunnen een keuze maken uit de 
verschillende modules. Geef in onderstaand schema uw voorkeuren aan. Aan de hand hiervan 
ontvangt u een concept rooster.

HAVO 1
Aantal leerlingen
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HAVO 2
Aantal leerlingen

HAVO 3
Aantal leerlingen

VMBO
Aantal leerlingen

Het basis programma

Opties

Deze onderdelen staan vast.

Kies één uit onderstaande opties. 

Klimaat Experience 

Earth Watch

Stop de klimaatklok 

Dynamische Globe

Minecraft Duurzaam

 Water!

Energie

Duurzame planeet puzzel

Vleermuizenspeeltuin & Bamboe bouwen



Aanvraagfromulier schoolbezoek 
HAVO Onderbouw en VMBO

Opmerkingen/ vragen:

Stuur het ingevulde formulier naar onderwijs@geofort.nl. Een van onze 
onderwijscoördinatoren neemt binnen 5 werkdagen contact met u op.

We verheugen ons op uw bezoek!
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