
Informatie voor  
basisScholen 2023 
Een Avontuurlijk schoolreisje 

Een actief, avontuurlijk en super leuk schoolreisje? Kom dan naar Duinoord! Bij Duinoord is een 
heleboel te beleven voor alle leeftijden. Zo is het klimbos erg populair en kun je zelf een jeep 

besturen. Dankzij het overzichtelijke terrein kunnen ook de leraren zorgeloos genieten van een 
dagje uit. Een lunchpakketje? Dat is verleden tijd, want bij Duinoord kun je onbeperkt gebruik maken 

van het eten en drinken in onze horecastraat. 

Speciale dagen voor scholen 
Bij Duinoord worden speciale dagen georganiseerd voor schoolreisjes. Op deze dagen zijn we 
geopend van 10:00 uur tot 16:00 uur. In de horecastraat kun je op deze dagen terecht voor 

pannenkoeken, friet, desserts en dranken. (soep, brood & beleg en pizzeria zijn gesloten) Let op de 
pannenkoek en friettent zijn geopend van 11:00 uur tot 14:00. 

Alle activiteiten zijn op deze dagen geopend.  Ga naar de agenda van Duinoord voor de dagen voor 
schoolreisjes. Deze dagen zijn geel gemarkeerd. 

Schooldagen 2023 

(kijk voor alle up to date en volle datums op de website) 
 Kom je met een groep van minimaal 250 personen? Dan is het ook mogelijk om het park voor jullie gezelschap te 

openen op een dag waarop we gesloten zijn (extra dagen is mogelijk op dinsdag en donderdag van mei t/m 
september uitgezonderd 2 en 4 mei, 11,13,18,20,25 en 27 juli en heel de maand augustus en feestdagen 

 Het is mogelijk dat hier dan nog andere groepen aan toegevoegd worden. 

Tarieven 2023 
0-2 jaar gratis 

  3-6 jaar  €  14,— 
 7-64 jaar €  19,- 
 65+         €  16,- 

Buschauffeur €7,- 
(moet van een touringcar bedrijf zijn, dus geldt niet voor ouders/begeleiders)

Duinoordseweg 8  5268LM Helvoirt  0411-641218  www.duinoord.nl

*Voor alle kinderen een Goodybag  
om mee naar huis te nemen*

Vanaf 2020 nemen we geen middelbare scholen  
meer aan tijdens GELE openingsdagen!

Dinsdag  
Donderdag 
Donderdag 
Dinsdag  
Donderdag

   
16 mei 
25 mei 
1 juni  
6 juni 
8 juni

Donderdag  
Donderdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Dinsdag   

15 juni 
22 juni 
27 juni 

 29 juni 
19 september 

Vol
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Schoolformulier 
In de andere bijlage kun je een leeg schoolformulier vinden waar je alles kunt invullen. Het 

ingevulde schoolformulier dien je, uiterlijk 1,5 maand voor aanvang van het schoolreisje, te mailen 
naar informatie@duinoord.nl. Na het ontvangen van het formulier ontvang je van ons een factuur die 
uiterlijk een maand voor aanvang schoolreisje betaald moet zijn. (Boek je een schoolreisje binnen 1,5 

maand voor aanvang van het schoolreisje, dan graag zo spoedig mogelijk je schoolformulier 
aanleveren om het schoolreisje definitief te maken.) 

Een voorbeeld van het schoolformulier kun je onderstaand vinden. 
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Naam School: Duinoord
Datum schoolreisje: Donderdag  8 juni 2023

Basisschool Middelbare school

x

Mobiele nummer voor als er iets is, ook voor op de dag zelf:

06-12345678

Mailadres: informatie@duinoord.nl
Factuuradres: 
(ook nodig als de 
factuur via de 
mail wordt 
verstuurd)

Duinoord 
Duinoordseweg 8 
5268 LM Helvoirt

Busorganisatie: Duinoord Touringcar

Uit: Helvoirt

Totaal aantal bussen: 4

Aantal leerlingen
3-6 jaar: 23
7-64 jaar: 60

7-64 jaar: 18
65+: 0
Totaal aantal buschauffeurs: 
(waar de school voor betaalt)

2

Aantal begeleiders

Wanneer alle gegevens ingevuld zijn, graag uiterlijk 1,5 maand voor het 
schoolreisje retour mailen naar: informatie@duinoord.nl 

VOORBEELD

Waar heb je gehoord van Duinoord? Internet/ vrienden/ schoolkrant 

mailto:informatie@duinoord.nl
http://www.duinoord.nl


Naam leerling leeftijd Naam leerling leeftijd
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Hoe werkt de inschrijving van het klimbos? 
Voor alle personen die willen klimmen of eventueel gaan klimmen moet er een formulier 
worden ingeleverd. Dit formulier kun je vinden op: https://www.duinoord.nl/21/klimbos 

Hier dient iemand van 18+ die op de dag van het schoolreisje aanwezig is zijn gegevens in te 
vullen als verantwoordelijke.) *Zorg dat je het formulier dubbelzijdig print en dat de 

voorwaarden op de achterkant van het formulier staan! 
Zie het onderstaande scholen formulier op de website om het per klas in te vullen. https://

www.duinoord.nl/47/schoolreisjes

Naam school Duinoord Groep/klas Groep 6

Handtekening verantwoordelijke: 

VOORBEELD

Naam verantwoordelijke: 

Let op er moet nog wel een verantwoordelijk formulier ingevuld worden, deze 
moet bevestig worden aan dit formulier
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Waar is verplicht begeleiding bij nodig van uit de school? 
• Bij het klimbos is (in het begin om het formulier in te vullen/af te geven, zodat de kinderen kunnen 

klimmen). Het is verplicht om hier continu iemand te hebben staan. (formulier van het klimbos kun 
je vinden op http://www.duinoord.nl/21/klimbos). 

• Bij het midgetgolf dient er verplicht begeleiding rond te lopen die overzicht houd op de kinderen. 
Wij raden ook aan om één stick per groepje te gebruiken uit veiligheid. 

• Op het terras zodat de kinderen altijd naar een vaste plek terug kunnen komen. 
• Tegenover de drankenbar/in de horecastraat zodat diegene overzicht kan houden op de 

horecastraat. (het verspillen van eten en drinken.) 
• Bij alle andere activiteiten is het niet nodig, daar staan medewerkers van Duinoord.
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Klimbos

Midgolf baan

Terras

Drankenbar/ 
Horecastraat
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Veelgestelde vragen 

Kunnen er nog andere scholen/gasten aanwezig zijn op onze schooldag? 
Ja, dat is mogelijk. Alles hangt af van de reserveringen. 

Moeten we nog iets tegen de kinderen zeggen wat belangrijk is?                                                
Kinderen die van het klimbos gebruik willen maken (die dus ook groot en oud genoeg zijn: minimaal 7 

jaar en 1.30meter) zijn verplicht dichte, stevige schoenen aan te hebben. Bij geloofsovertuiging 
waarbij een hoofddoek wordt gehanteerd, dien je gebruik te maken van een speciale sport hoofddoek 

(capje). 

Met minder personen? 
Ben je op de dag met minder personen dan waarvoor je betaald hebt, dan ontvang je een credit 

factuur en wordt het teveel betaalde bedrag terug gestort. (Let op dit wordt in het begin van de 
volgende maand verwerkt) 

Met meer personen? 
Ben je op de dag zelf met meer personen dan waarvoor je betaald hebt, dan moet je ter plaatse 

bijbetalen per pin of contant. 

Binnenkomst? 
Je wordt bij de ingang ontvangen door een medewerker van Duinoord. Die telt het aantal personen 
onder de 7 jaar en boven de 7 jaar volgens schoolformulier. (Gelieve een begeleider van de school 
erbij om mee te tellen, zodat alleen personen naar binnen gaan die bij de desbetreffende school 

horen.)	

Betaling? 
Nadat wij het formulier ontvangen hebben, ontvang je van ons een factuur die uiterlijk een maand 

voor aanvang van het schoolreisje betaald moet zijn. 

Roken? 
Ons park is geheel rookvrij. 

Roken is toegestaan op de speciale aangewezen plaats.
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Parkeren?  
Wij hebben voldoende ruimte om auto’s en bussen op eigen parkeerterrein gratis te laten parkeren.  

Buschauffeurs?  
De buschauffeurs van een bus organisatie mogen voor € 7,- op het park. (dit geldt niet voor ouders/

begeleiders). 

Kan er omgeroepen worden als mijn klas wil eten? 
Wij mogen het omroep systeem alleen gebruiken voor noodgevallen en huishoudelijke mededelingen. 

Hoe laat kunnen wij eten? 
Je kunt de hele dag gebruik maken van het drinken, de keukens voor het eten zijn geopend van 11:00 
tot 14:00. Er zullen kinderen in het klimbos zitten, dus een vaste tijd afspreken is niet zo makkelijk, 
omdat die er niet zomaar uitgehaald kunnen worden. Voor de jongeren kinderen is dat wel mogelijk., 
die niet het klimbos in mogen. Wij raden aan om op verschillende tijden te gaan eten, zodat je niet in 

elkaars drukte staat bij het halen van het eten. 

Gevonden voorwerpen? 
Als je iets kwijt bent kun je langs de receptie lopen of de volgende dag even mailen (liefst met foto) 

of bellen. 

EHBO 
De EHBO bevindt zich bij de Mazzelhut/receptie, of zicht melden bij de friettent. 

Ouders die de kinderen komen halen 
Ouders die hun kinderen komen halen kunnen het park niet op, ze kunnen wachten bij de uitgang op 

het parkeerterrein. 

Wat doen jullie met slecht weer aangezien het grootste gedeelte buiten is? 
Met slecht weer hebben wij binnen een klimkooi (voor kinderen van 0 tot en met 10 jaar). Daarnaast 

als het heel de dag regent proberen we een knutselruimte en een bioscoop te maken. Met slecht weer 
kan er niet afgemeld worden. 
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