Campagne « SLUW OP WEG » editie 2016-2017

Inschrijvingsformulier
SENSIBILISERING  Trammuseum – Workshop – Wedstrijd – Sketches/Debat – Prijsuitreiking
School: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres (secretariaat): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Postcode: …………………… Gemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel: ….... / …………………………… Fax: ….... / ………………………… Gsm: ….….... / ………………………… ……..... / …………………………
E-mail (in hoofdletters AUB): …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
**********

De klas

Ja, mijn school wil zich graag inschrijven voor de campagne « SLUW OP WEG » 2016-2017

…………………………………….

(1 formulier per klas, van 5de leerjaar tot 4de middelbaar)

Onderwijstype: …………………………………………………………
Aantal leerlingen: ……….

**********

Studieniveau: ………………………………………………

Eventuele bijzonderheden: ………………………………………………………………………

Projectcoördinator (facultatief): (verzekert contacten met PROMO JEUNES en opvolging met leerkrachten/leerlingen)
Naam: ………………………………………………………………………………………
Tel: ……… / ……………………………

Voornaam: ………………………………………………………

Fax: ……… / ……………………………

Gsm: ……… / ……………………………

E-mail (in hoofdletters AUB): ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………

De klastitularis: (zorgt voor een goed verloop op klasniveau)
Naam: ………………………………………………………………………………………
Tel: ……… / ……………………………

Voornaam: ………………………………………………………

Fax: ……… / ……………………………

Gsm: ……… / ……………………………

E-mail (in hoofdletters AUB): ………………….………………………………………………………………………………………………………………………..
o
o
o
o
o

Ontdekkingsbezoek van het Trammuseum (2 uur ter plaatse) in de week van 21 tot 25 november 2016
Interactieve workshop (2u op sociale zetel van de MIVB) die tussen 5 december 2016 en 24 februari 2017 plaatsvindt
De creatieve wedstrijd (hulp in de klas op verzoek) vindt plaats tussen 28 november 2016 en 28 april 2017
Sketches en debat zullen in de klas (2 opeenvolgende lesuren van 50’) tussen 16 januari en 31 maart 2017 gebeuren
Een prijsuitreiking, georganiseerd door de MIVB op haar Zetel, zal de klassen die gewonnen hebben samenbrengen in
mei 2017
GEWENSTE DATUM EN UUR (3 keuzes, in volgordre van voorkeur)
Interactieve workshop
Sketches - debat
05/12/16 tot 24/02/17
16/01 tot 31/03/17
21 tot 25/11/2016
Trammuseum

GRATIS
DEELNAME

09.30-11.30 of 13.00-15.00

09.30-11.30 of 13.00-15.00

2 opeenvolgende lesuren van 50’

Let op !: Dit formulier is enkel geldig mits handtekening van de directie en stempel van de school voor de campagne 2016-17.
De school engageert zich de planning te respecteren zoals die vastgelegd werd in overleg met PROMO JEUNES en de MIVB.
Op ………………………………. te ……………………………………..
Handtekening Directeur

vzw PROMO JEUNES
www.sluwopweg.be

Uiterlijke inschrijving: 14 november 2016
Stempel School

Inschrijvingsformulier  Fax: 02/219.70.67
of e-mail bm-sow@promojeunes.be

