
CHECKLIST DEELNEMERS STUDIEREIS ___________________, SINT-JANSLYCEUM:  

 
1. Naam    : _____________________________________   
2. Voornaam    : _____________________________________  
3. Voorletters / -namen  : _____________________________________  
4. Adres    : _____________________________________    
5. Postcode + woonplaats  : _____________________________________   
6. Telefoonnr. Thuis   : _____________________________________  
7. Telefoonnr. mobiel leerling  : _____________________________________   
8. e-mailadres    : _____________________________________   
9. Nationaliteit:        :  Nederlandse   Overige, nl ______________ 
10. Is paspoort / identiteitskaart geldig?  : ja  /  nee   
11. Kopie van ID-kaart of paspoort en zorgpas op de achterkant bevestigen!      
12. Geboortedatum + plaats  : _____________________________________ 
13. Voor mensen met een niet-Nederlands paspoort is een visum wellicht vereist. Neem zo spoedig 

mogelijk contact op met de reisorganisatoren, dan informeren zij bij het reisbureau. 
14. Wie moeten we in geval van een ongeval informeren?: 
 
 naam: _______________________________________________________ 
 
 adres: _______________________________________________________ 
 
 woonplaats: _______________________________________________________ 
 
 tel.nr. _______________________mobiel nummer:___________________ 
 
 e-mailadres contactpersoon:_______________________________________________________
  
15. Heb je andere eetgewoonten?:  
      ja / nee. Zo ja, welke?         ________________________________________________________ 
 
16. Gebruik je medicijnen: ja / nee. Zo ja, welke?_________________________________________ 
 
 Waarvoor?_______________________________________________ 
 N.B. Laat de medicijnen in de originele verpakking. Dit om problemen bij de grens te voorkomen. 
 
17. Rook je?  o  Ja   o Nee 
     Toestemming van ouders? o  Ja   o Nee 
 
18. Zijn er verdere bijzonderheden te melden die de begeleiders moeten weten?  
 
     ______________________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________(evt verder op achterkant) 
 
Ondergetekenden verklaren: 
▪ bovenstaande naar waarheid en volledig te hebben ingevuld; alle voor de reisleiding van belang 

zijnde informatie is hierboven weergegeven; Dit kan van alles zijn: psychische / sociale problemen, 
een chronische ziekte of nog niet verwerkte traumatische ervaringen. Deze informatie wordt gedeeld 
door alle begeleiders en vertrouwelijk behandeld en na afloop van de reis vernietigd. U kunt dit ook 
bespreken met de reisleiding tijdens de informatieavond/of na afspraak. 

▪ bekend te zijn met de regels betreffende de reis en met de mogelijke consequenties van het 
overtreden ervan. 

▪ Dat de houder van dit document, in dienst van het Sint-janslyceum toestemming heeft van de ouders 
en/of verzorgers de leerling tijdens de reis te begeleiden. 

Datum:  ________________________________________________________ 
 
 
Handtekening ouder(s): ________________________________________________________ 
 
 
Handtekening leerling: ________________________________________________________ 


