
Lagere Tarieven voor Basisscholen 

 

Geachte leraren, 

 

hierbij 5 mogelijkheden om de kosten van een show te verlagen.  

Het principe is eenvoudig: Doe ik de show vaker op dezelfde dag, zakt 

de prijs per show: 

 Ik hoef maar 1 keer te reizen. Dat scheelt tijd en autokosten. 

 Ik hoef de show maar 1 keer op te bouwen en af te breken. Dat scheelt tijd en energie. 

 Per extra school zakt de prijs met 50%! 

1. U boekt mij samen met één andere school 

Komt na uw school een andere school naar de voorstellingen, dan krijgt die school 50% korting. Dat is 

per school 25% korting.  

2. U boekt mij samen met twee andere scholen 

Misschien is er nóg een school in de buurt. Afhankelijk van het aantal leerlingen kunnen klassen van 

meerdere scholen bij elkaar gaan zitten. Ik zou nu bijvoorbeeld een show kunnen doen voor groep 1+2 

voor drie scholen tegelijk. Evenzo voor groep 3+4, groep 5+6 en groep 7+8.  

Dat zijn 4 shows, maar de derde school krijgt weer 50% korting. Elke school is nu 42% goedkoper uit 

door samen te boeken! Handig voor een Kinderboekenweek of andere themaweek! 

3. U bent een kleinere school en boekt samen met een grotere school 

Is het verschil in leerlingen groot tussen scholen, kunt u er voor kiezen de kosten per leerling te nemen en 

naar rato daarvan te betalen. Heeft school A 500 leerlingen en school B er 100, dan betaalt school A 5/6 

deel van de kosten en school B 1/6 deel.  

4. U bent een kleine school (< 75 lln.) en u boekt samen met een andere kleine school (<75 lln.) 

Boekt u met  twee kleine scholen samen, dan bied ik het voor de prijs van één school aan. 

5. U bent een kleine school (< 100 lln.) en kiest voor een show zonder extra’s 

Voor kleine scholen heb ik een minipakket gemaakt. Dat is een show met een kleine geluidsinstallatie en 

zonder achterwand. Dit oogt minder professioneel. Vanwege de kleine geluidsinstallatie is dit alleen voor 

scholen tot maximaal 100 lln. geschikt. 

Afwegingen die van belang zijn 

 Wilt u het thema met uw eigen school doen of mogen er ‘vreemde leerlingen’  bij zijn? 

 Is er een zaal die de hele dag beschikbaar is? (Het speellokaal van een van de scholen of de plaatselijke 

gymzaal/sporthal.) 

Bel voor een concrete prijsopgaaf 06-50 593 805 of mail: info@goochelaarjan.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Goochelaar Jan 

Bent u een kleine school, dan loont het samen te werken met een grotere school om zo toch 

een volwaardige show te kunnen boeken. 

Ongeacht hoe groot uw school is, u kunt ook één show boeken voor groep 1 t/m 8.  

Dat is € 75,- goedkoper. 

 


