
Praktische tips  
 
 
Het lesmateriaal 
Om het museumbezoek voor te bereiden en na te bespreken met uw leerlingen, kunt u 
gebruik maken van de PowerPoint die op deze website wordt aangeboden. De begeleidende 
tekst bij de PowerPoint vindt u in deze docentenhandleiding. 
 
Begeleiding 
Voor het programma worden de leerlingen verdeeld in kleine groepen (maximaal 5). 
Afhankelijk van de zelfstandigheid van de leerlingen kunt u begeleiders meenemen om de 
leerlingen te assisteren tijdens de vragenroute. Het minimum aantal begeleiders dat wij u 
vragen mee te nemen is twee begeleiders per vijftien leerlingen.   
 
Deelnamebewijs  
Het is van belang dat u het deelnamebewijs dat u ontvangt bij inschrijving op 
www.cultuureducatiegroep.nl meeneemt naar het museum op de dag van uw bezoek. U 
ontvangt dit deelnamebewijs per e-mail direct na inschrijving en kunt het downloaden op uw 
Mijn School account op www.cultuureducatiegroep.nl. Vergeet deze s.v.p. niet. Dit is uw 
toegangsbewijs! 
 
Garderobe  
Leerlingen hangen hun jassen in een onbewaakte garderobe. Er zijn ook kluisjes aanwezig 
voor eventuele waardevolle spullen van leerkrachten en begeleiders. Hierin moeten ook 
grote tassen en rugzakken opgeborgen worden omdat deze niet mee het museum in mogen. 
U hebt een euro nodig om een locker af te sluiten; deze euro krijgt u retour bij het openen 
van de locker. Indien u veel leerlingen heeft die waardevolle spullen in hun tas hebben, kunt 
u informeren naar de beschikbaarheid van een grote locker waar alle rugzakken van de 
leerlingen in kunnen. 
 
Tijdsduur van het bezoek 
Het bezoek aan het museum duurt anderhalf uur. Afhankelijk van het enthousiasme en de 
spanningsboog van de leerlingen kan het iets korter of langer zijn. Het programma inkorten is 
niet wenselijk. Houdt u er bij het vullen van de parkeermeter rekening mee dat er na afloop 
van het programma vaak nog leerlingen even naar het toilet moeten en dat u nog naar de 
auto terug moet lopen.  
 
Mobiele telefoon 
Wij verzoeken leerlingen, leerkrachten en andere begeleiders hun mobiele telefoon op stil te 
zetten. 
 
Leuk voor op de website of nieuwsbrief van de school  
Fotograferen (zonder flits) of het maken van video-opname is toegestaan.  
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