
  

 

 

 
 

 
Ja! Wij doen mee met Schools4Life najaar 2020 
Dance4Life | Keizersgracht 177 | 1016 DR Amsterdam 
Mail het ingevulde formulier naar: scholenactie@dance4life.com  
 
Vragen? We denken graag mee! 
Neem contact op met het Schools4Life-team 
020 521 66 50  | scholenactie@dance4life.com  
 

Gegevens school 

  

Naam school:       

Bezoekadres:            

Postcode en plaats:            

Postadres:            

Telnr. school:            

  

Contactpersonen school 

  

 Betrokken docent 1 Betrokken docent 2 

Naam:                       

Functie/vak:                       

E-mail:                        

Mobiele telnr.:                       

   
 

Deelnemende klassen & leerlingen 
 

 
 
 
 

 

 
Aantal deelnemende 
leerlingen (minimaal 100): 

 

           

     
Aantal deelnemende klassen 
(minimaal 6): 

  

             

Deze leerjaren doen mee:            Deelnemende niveau(’s):            

Lesduur (in minuten):            minuten 
 
 

 

Data gastlessen 

 

 
De gastlessen worden aangeboden tussen 7 september en 11 december 2020.  
Bij meer dan 12 klassen/gastlessen komen wij meerdere dagen bij jullie op school. 
 
Jullie willen de gastlessen op*: 
 

Data/datum:             
 
*Nog geen specifieke datum/data in gedachten? Geen probleem! Stuur dit aanmeldformulier wel vast naar 
Dance4Life, zodat jullie deelname kan worden gegarandeerd. Op een later moment plannen we in overleg de 
gastlessen in. 
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Aanleveren rooster 

 
Voor het aanleveren van dit rooster maak je gebruik van het format wat je van Schools4Life hebt 
ontvangen. Wij hebben van jullie z.s.m. het ingevulde rooster nodig, maar realiseren ons dat de rooster na 
de zomervakantie veranderd kunnen zijn. 
 
Vul hieronder de datum in waarop wij het rooster van jullie kunnen verwachten (minimaal 2 weken 
voorafgaand aan de gastles). 

Datum:            
 

Toelichting 

 
Schools4Life is een uniek project over seks, relaties, wensen en grenzen voor het voortgezet onderwijs en 
wordt ieder schooljaar georganiseerd door Dance4Life. Leerlingen gaan met elkaar in gesprek over 
gezond seksueel gedrag en komen samen in actie. Het project past binnen thema’s als seksuele 

ontwikkeling, sociale veiligheid en actief burgerschap.  
 
De aanpak 
 

     

1. Bereid de 

leerlingen voor 

 

2. Actieve 

gastlessen door 

jonge trainers  

3. Kom samen 

met jullie 

leerlingen in actie 

4. Vier de impact 

van jullie acties 

 

5. Geef jullie 

mening over het 

project (online) 

 

Praktisch 
 
 Meedoen kan vanaf 6 klassen en minimaal 100 leerlingen. 

 Iedere gastles wordt gegeven door een Nederlandstalige trainer en een Nederlandstalige 
ervaringsdeskundige die een persoonlijk verhaal deelt.  

 Een gastles duurt tussen de 45 en 70 minuten per klas (afhankelijk van jullie lesduur). 

 De gastlessen worden gegeven in 1 lokaal (voor alle lessen hetzelfde lokaal) met voldoende stoelen, 
een digiboard/beamer en geluid. De tafels moeten aan de kant geschoven kunnen worden. 

 Bij iedere gastles moet minimaal 1 docent van de school aanwezig zijn.  

 Wij ontvangen minimaal 2 weken voorafgaand aan onze komst het rooster van jullie school waarbij 
jullie gebruik maken van het format wat Schools4Life heeft aangeleverd. Onze eerste gastles start altijd 
het 2de lesuur. 

 Maak vrijblijvend gebruik van de aanvullende lesmaterialen. 

 Voor het tourteam (een team bestaat uit 2 trainers) wordt er een vegetarische lunch verzorgt.  

 Er wordt meegewerkt aan een impactmeting, waarbij 2x een korte vragenlijst moet worden ingevuld 
door leerlingen. 

 Als jullie het vignet Gezonde School bezitten kunnen jullie subsidie aanvragen voor ons programma. 
Op deze manier blijft Schools4Life levensvatbaar en een houdbaar programma. Mochten jullie hierbij 
onze hulp nodig hebben staan wij voor jullie klaar! 

 



  

 

 

 
 

 

Top, jullie doen mee! 

 

Houd er rekening mee dat wij de gastlessen gratis aanbieden, maar wel kosten maken. Indien jullie 
genoodzaakt zijn de gastlessen te annuleren of verplaatsen, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk. De 
gastlessen dienen minimaal 10 werkdagen van te voren – telefonisch - te worden geannuleerd of 
verplaatst. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de kosten van de gastlessen in rekening 
te brengen. Wij hopen op jullie begrip.  
 
 
 
Naam:……………      Naam:…………. 
Handtekening contactpersoon school   Handtekening Schools4Life 
 
 
 
 
Datum:……………     Datum:…………. 
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