
AANMELDINGSFORMULIER STUDIEREIZEN 2019                                                    SINT-JANSLYCEUM 

 
Naam leerling:                              

 
leerlingnummer:     straat: 

 
telefoon:      postcode/plaats: 

 
leerling(e) van:      deelgenomen in oktober 2018 aan de studiereis? 
 

M4 H4 A4 G4   ja nee   

          

 
Bovenstaande leerling(e) meldt zich aan voor de  
reis naar:   (lees eerst toelichting en voorbeeld) 

             kolom I       kolom II   
 
        

€ 700 

 
 ANDALUSIË 

  Toelichting: 

1. Lees eerst bijgaande informatie (zie ook website 
www.sjl.nl). 

2. In de hiernaast staande tabel zet je in kolom I één 
kruisje bij de reis van je voorkeur. 

3. In kolom II zet je kruisjes bij de reizen waar je ook aan 
zou willen deelnemen (niet nummeren!). 

4. Tot slot streep je de reizen door waaraan je zeker niet 
wilt deelnemen. Pas op: als je teveel wegstreept, loop 
je het risico na loting niet geplaatst te kunnen worden! 

5. Word je geplaatst op de reis van de eerste keuze dan 
is deze definitief: je kunt niet ruilen! 

 

 
 
 
 
 
  

Voorbeeld: 
 ANDALUSIË  

X GEORGIË  

 LONDEN X 

 MAROKKO  

 TOSCANE-VENETO X 

 PORTUGAL X 

 ROME  

 TSJECHIË  

€ 600 

 

GEORGIË 

 

€ 590 

 

LONDEN 

 

€ 730 

 

MAROKKO 

 

€ 675 

 

TOSCANE-VENETO 

 

€ 625 

 

PORTUGAL 

 

€ 650 

 
ROME 

 

€ 420 

 

TSJECHIË 

 

 

• Ondergetekenden verklaren hierbij bijgaande informatie ontvangen en gelezen te hebben en akkoord te gaan 
met de hierin staande regels, in het bijzonder wat programma van de studiereizen, gedragsregels en loting 
betreft (zie ook de website www.sjl.nl/studiereizen). 

• Betrokken leerling zat in het cursusjaar 2018/2019 in klas ____________. 

• Betrokken leerling is in het bezit van een geldig paspoort of ID. Invullen ja of nee _________. 

• De ouders verklaren zich te houden aan de verplichting alle informatie te geven die van belang kan zijn voor 
de begeleiders van de reis; zoals genoemd bij de "bijzondere bepalingen". 

 
        Naam ouder/verzorger: ____________________________ 

Handtekening leerling(e):    Handtekening vader/moeder/verzorger: 

 
_________________________________________ _______________________________________________ 
 
Gang van zaken bij het inleveren van het inschrijfformulier: 
- Stop in een envelop dit ingevulde inschrijfformulier. 
- Stop een biljet van € 20,= erbij. 
- Lever deze open envelop, uiterlijk 26 augustus a.s. vóór 13.30 uur persoonlijk in bij de heer E. Janse 
 (kamer 116) tijdens de pauzes. 
- Informatie over dit formulier is te verkrijgen bij P. Beets en E. Janse. 
- Uiterlijk 29 augustus a.s. zullen de officiële deelnemerslijsten worden opgehangen. 

http://www.sjl.nl/

