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2022-2023 RESERVATIEFORMULIER SCHOOLVOORSTELLINGEN TER VESTEN 
Let op: dit is een aanvraagformulier voor reservaties per leerjaar. Bevestigingen ontvangt u begin september.(zie 4) 

 

naam school         

contactpersoon naam       telefoon/gsm       

contact vakantie       gsm/mail       

facturatie-adres van de school  busvervoer ophaaladres  

naam school       naam afdeling       

adres       adres       

gemeente       gemeente       

mail         

 

leerjaar klas naam leerkracht 
aantal lln  

(raming) (2) 
aantal lln  

(def) 

                              

                         

                         

 

Dit leerjaar wil graag maximum       voorstellingen en       films bijwonen.  
Vul ook uw tweede en volgende keuzes in. Indien uw eerste keuze volzet is, proberen wij uw volgende keuze te honoreren.  

Op de achterkant is plaats voor films, tentoonstellingen, omkadering.  

Aanvraag voor schoolvoorstelling - eerste keuze  

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       

Tweede keuze 

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       

Derde keuze 

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       

Vierde keuze 

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       
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Aanvraag voor film/tentoonstelling/omkadering 

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       

 

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       
 
 

TITEL en UITVOERDER (1)       
busvervoer(3)  

voorkeurdatum       te voet/ fiets   

dagen die niet kunnen       
 
 

de schooldirectie 

naam:       

 
 
 
handtekening 

 
 
 
 
 
 
(1) Onder voorbehoud van annulering of verplaatsing naar een ander tijdstip of lokaal buiten onze wil. 
(2) Bij de reserveringsaanvraag geeft u een raming van het aantal leerlingen per klas op. Dit aantal kan kostenloos worden 
bijgestuurd tot 30 september. Na 30 september wordt nog slechts een afwijking aanvaard voor verantwoorde  afwezigen.  
(3) Alleen voor voorstellingen, films en RASA. Het gemeentebestuur van Beveren voorziet gratis busvervoer voor alle scholen 
met een adres met postcode 9120 en 9130, die buiten een straal van 1 km van Ter Vesten gelegen zijn. Bekijkt u zelf welke 
leerlingen te voet/per fiets kunnen komen en welke niet. Indien u beroep wil doen op gratis busvervoer, kruist u dit vakje aan.  
(4) Voor het beleid rond annulering door de school: zie schoolbrochure. 

      


