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● Leerling - begeleider 
Tijdens de voorstelling dient minimaal 1 begeleider per 15 kinderen aanwezig te zijn.  

 
● Toiletbezoek 

Tijdens de voorstelling is er geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan. IFFR gaat 
ervan uit dat de kinderen voorafgaand aan de voorstelling naar het toilet zijn gegaan 
zodat ze tijdens de voorstelling de zaal niet hoeven te verlaten.  

 
● Lesmateriaal 

Bij iedere schoolvoorstelling wordt gratis lesmateriaal geleverd ter voor- en nabespreking 
van het filmprogramma. Dit lesmateriaal is te vinden op onze website. De link hiervan 
krijgt u aangeleverd via de mail. IFFR gaat ervan uit dat de leerlingen goed voorbereid 
naar het festival komen. 

 
● Aanmelden 

Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Mocht door beperkte 
capaciteit niet kunnen worden voldaan aan de gewenste data, dan wordt z.s.m. contact 
met u opgenomen om tot een alternatief te komen. 

 
● Gewenst gedrag 

De school en begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen tijdens 
de voorstelling en dienen leerlingen die onrust veroorzaken zelf aan te spreken op een 
manier die niet storend is voor de rest van de zaal.  

 
● Geen eten en drinken 

Er mag in de filmzaal niet gegeten of gedronken worden. De zaal dient in dezelfde staat 
te worden achtergelaten als bij aankomst. 

 
● Geen telefoon en opnames 

Mobiele telefoons staan tijdens de voorstelling uit (of op stil). Tijdens de vertoning mogen 
er geen opnames van de film gemaakt worden.  

 
● Aansprakelijkheid 

IFFR is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van eigendommen tijdens het bezoek. 
 

● Bezoek annuleren? 
Annuleren dient u één week voorafgaand aan het festivalbezoek te doen. Heeft u een 
bus via IFFR? U kunt één week voor vertrek kosteloos annuleren bij Ringelberg. Let op: 
meldt u na dit termijn af bij Ringelberg, dan worden de kosten van de bus(sen) bij uw 
school in rekening gebracht. 


