Aanvraagformulieren (hard-copy)
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
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Aanvraagformulier reguliere gastlessen (PO) 2018/2019
Almere & Lelystad
Gemeente Almere en Lelystad subsidiëren Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Onder andere voor het geven van gastlessen. Daarom zijn aan deze lessen voor
uw school geen kosten verbonden.

Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en): □ Woensdag
Groep:

□5

Aantal leerlingen:

___

□ Gastles:

□
□
□
□

□ Donderdag
□6

□7

□ Vrijdag
□8

_______

Het Snelle Oordeel
De Vooroordelenreis
Kom uit je Hokje!
Kom uit je Hokje! + creatieve verwerking

(i.v.m. een bijdrage van een theaterdocent worden er extra kosten in rekening
gebracht voor deze combinatie-les. Vraagt u deze les aan? Dan zullen wij u een
offerte doen toekomen).

□ Informatie
______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Eventuele uitdagingen in de groep: ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie:__________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: _________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier reguliere gastlessen (BO) 2018/2019
Dronten, Noordoostpolder, Urk & Zeewolde
Kosten per les bedragen € 50 inclusief reiskosten
Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en): □ Woensdag
Groep:

□5

Aantal leerlingen:

___

□ Gastles:

□
□
□
□

□ Donderdag
□6

□7

□ Vrijdag
□8

_______

Het Snelle Oordeel
De Vooroordelenreis
Kom uit je Hokje!
Kom uit je Hokje! + creatieve verwerking

(i.v.m. een bijdrage van een theaterdocent worden er extra kosten in rekening
gebracht voor deze combinatie-les. Vraagt u deze les aan? Dan zullen wij u een
offerte doen toekomen).

□ Informatie
______________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________
In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier seksuele diversiteit (PO) 2018/2019
Lelystad
Gemeente Lelystad subsidieert Bureau Gelijke Behandeling Flevoland onder andere voor het geven
van gastlessen binnen het thema seksuele diversiteit in het kader van Lelystad Regenboogstad.
Daarom zijn aan deze lessen voor uw school geen kosten verbonden.

Wij vragen aan:
□ ___ poster(s) `Hier kun je zijn wie je bent’. De poster(s) worden afgeleverd in een koker.
□ ___ poster(s) en een lesbrief `Hier kun je zijn wie je bent’. Waarmee u als school
zelfstandig aandacht kunt besteden aan het thema.

□ ___ gastles(sen) `Hier kun je zijn wie je bent!’
□ ___ gastles(sen) `diVERS van de pers’
Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en):
Groep:
Aantal leerlingen:

□ Woensdag
□7

□ Donderdag

□ Vrijdag

□ 8 _______

____

Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier seksuele diversiteit (BO) 2018/2019
Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk & Zeewolde
Wij vragen aan:
□ ___ poster(s) `Hier kun je zijn wie je bent’. De poster(s) worden afgeleverd in een koker.
□ ___ poster(s) en een lesbrief `Hier kun je zijn wie je bent’. Waarmee u als school
zelfstandig aandacht kunt besteden aan het thema.

□ ___ gastles(sen) `Hier kun je zijn wie je bent!’ Kosten per les bedragen
€75 (inclusief reiskosten).

□ ___ gastles(sen) `diVERS van de pers’ In verband met een bijdrage van een

transgender-gastdocent worden er extra kosten in rekening gebracht voor de les
‘diVERS van de pers’. Vraagt u deze les aan? Dan zullen wij u een offerte doen toekomen.

Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en):
Groep:
Aantal leerlingen:

□ Woensdag
□7

□ Donderdag

□ Vrijdag

□ 8 _______

____

Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier reguliere gastlessen (VO) 2018/2019
Almere & Lelystad
Gemeente Almere en Lelystad subsidiëren Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
onder andere voor het geven van gastlessen. Daarom zijn aan deze lessen voor
uw school geen kosten verbonden.
Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en):

□ Woensdag

Leerjaar: ____

Niveau: ____

□ Donderdag

□ Vrijdag

Aantal leerlingen: ___
□ Gastles:

□
□
□
□

De Vooroordelenreis
Vooroordelen & discriminatie
Wij en Zij?: groepen en vooroordelen
De grote discriminatiequiz

□ Informatie ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier reguliere gastlessen (VO) 2018/2019
Dronten, Noordoostpolder, Urk & Zeewolde
Kosten per les bedragen € 50 inclusief reiskosten
Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en):

□ Woensdag

Leerjaar: ____

Niveau: ____

□ Donderdag

□ Vrijdag

Aantal leerlingen: ___
□ Gastles:

□
□
□
□

De Vooroordelenreis
Vooroordelen & discriminatie
Wij en Zij?: groepen en vooroordelen
De grote discriminatiequiz

□ Informatie ____________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier seksuele diversiteit (VO) 2018/2019
Lelystad
Gemeente Lelystad subsidieert Bureau Gelijke Behandeling Flevoland onder andere voor het geven
van gastlessen binnen het thema seksuele diversiteit in het kader van Lelystad Regenboogstad.
Daarom zijn aan deze lessen voor uw school geen kosten verbonden.

Wij vragen aan:
□ ___ gastles(sen) `Hier kun je zijn wie je bent!’
□ ___ gastles(sen) `diVERS van de pers’
Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en):

□ Woensdag

Leerjaar: _____

Niveau: _______

□ Donderdag

□ Vrijdag

Aantal leerlingen: ____
Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Aanvraagformulier seksuele diversiteit (VO) 2018/2019
Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk & Zeewolde
Wij vragen aan:
□ ___ gastles(sen) `Hier kun je zijn wie je bent!’ Kosten per les bedragen
€75 (inclusief reiskosten)

□ ___ gastles(sen) `diVERS van de pers’ In verband met een bijdrage van een

transgender-gastdocent worden er extra kosten in rekening gebracht voor de les
‘diVERS van de pers’. Vraagt u deze les aan? Dan zullen wij u een offerte doen toekomen.

Gewenste weeknummer(s): ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Voorkeurs dag(en):

□ Woensdag

Leerjaar: _____

Niveau: _______

□ Donderdag

□ Vrijdag

Aantal leerlingen: ____
Eventuele uitdagingen in de groep:___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ideeën vanuit de school: ___________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Algemene gegevens school:
School:______________________________
Naam van de directie: __________________
Naam van de docent(e): ________________
Adres en postcode: ____________________
Woonplaats:__________________________
Telefoonnummer:______________________
E-mailadres: __________________________

In te vullen door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland:
Aanvraag ontvangen op:
__ __ ____
Aanvrager benaderd op:
__ __ ____

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland
Almere & Zeewolde
Lelystad, Dronten, Noordoostpolder & Urk
Flevostraat 10
Zilverparkkade 16
1315 CC Almere
8232WJ Lelystad
tel. 036-5297670
tel. 0320-233327
Email: info@bureaugelijkebehandeling.nl
website: www.bureaugelijkebehandeling.nl
Volg ons:
BGB-Flevoland
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

