
   Veel gestelde vragen bij het  
boeken van Boijmans in de Klas 

 

 
 

• Wat wordt er bedoeld met ‘gewenste aantal’ als ik een les wil boeken? 

Het gewenste aantal is het aantal leerlingen in de klas waarvoor u de les boekt. 

• Moet ik voor elke les apart boeken? 

Ja, elke les die u bij ons wilt boeken klikt u los aan. Dit kan door op ‘tickets’ te klikken, de juiste dag en 
het juiste tijdstip te selecteren. Als alle velden zijn ingevuld klikt u op ‘in winkelmandje’ waarna de 
volgende les op dezelfde manier geselecteerd kan worden. Heeft u alle gewenste lessen 
geselecteerd? Dan kan het gehele pakket in één keer afgerekend worden.  

• Hoeveel lessen kan Boijmans geven op één schooldag? 

We komen voor minimaal twee lessen op één dag. In de regel kunnen we (afhankelijk van de 
schooltijden) op een lesdag drie lessen op één dag komen geven. De lessen duren tussen 75 
(onderbouw po) of 90 (bovenbouw po en vo) minuten. 

• Wat is de toeslag die ik moet betalen als mijn school buiten het gebied valt? 

Dat is afhankelijk van hoe ver uw school buiten het gebied ligt. Als u contact opneemt met de afdeling 
educatie via educatie@boijmans.nl kunnen wij deze toeslag berekenen.   

• Is het mogelijk een les te boeken die start vóór 09:15? 

Dit is helaas niet mogelijk. We willen het risico op file zo veel mogelijk vermijden en kunnen daarom 
niet eerder dan 09:15 beginnen. Het is ook om deze reden dat wij alleen om 09:15 kunnen komen 
wanneer er meer dan twee lessen geboekt staan op één dag. 
 

Voor meer informatie over de voorwaarden van ‘Boijmans in de Klas’ klik hier. 

Na het boeken van uw les(sen) ontvangt u een bevestigingsmail met daarin belangrijke praktische 
informatie over de les. We vragen u deze goed door te lezen en zo nodig door te sturen naar de 
leerkracht/docent die aanwezig zal zijn bij de les. Heeft u (naar aanleiding van deze mail) vragen of 
opmerkingen, neem dan contact op met de afdeling educatie via educatie@boijmans.nl of door tijdens 
kantooruren te bellen via (010) 44 19 465. 
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