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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Wat leuk dat u mee komt als begeleider voor een bezoek aan PIT! Met uw 

actieve rol tijdens dit museumbezoek zal de les een extra groot succes worden.  

Taken en tips 

Naast het verzorgen van wellicht het vervoer naar het museum heeft u namelijk nog een aantal 

andere taken zodat de kinderen, PIT en u een geslaagde dag zullen hebben: 

 Gedurende de les begeleidt u een klein groepje kinderen door het museum. De kinderen 

komen langs verschillende opdrachten in het museum. Van u wordt gevraagd of u de 

kinderen bij elkaar wil houden en storend gedrag wil corrigeren op de manier waarop dat 

op school ook doorgaans gebeurd. Door uw actieve en oplettende houding, kan de 

vrijwilliger van PIT die met u mee gaat de museumles goed uitvoeren. 

 Wanneer wij een harde bel luiden, is het tijd om te wisselen van opdracht. U krijgt aan het 

begin van het museumbezoek een roostertje en plattegrond mee.  

 Bij wc-bezoeken zouden we graag zien dat u even met een kind meegaat, zodat hij/zij niet 

alleen door het museum hoeft.  

 

Huisregels 

PIT heeft zelf ook nog een aantal huisregels:  

 Het is niet toegestaan om in het museum te eten. Er is geen tijd om tussendoor iets te eten 

en/of te drinken, omdat dit ten koste gaat van de tijd die voor het programma staat. 

 Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de museumles niet toegestaan. Ook niet om 

foto’s te maken. Er zal na afloop van de les gelegenheid worden gegeven voor het maken 

van foto’s. 

 Help ons de museumstukken in goede conditie te houden door ze niet aan te raken, tenzij 

aangegeven is dat het wel mag.  

 Om ongelukken te voorkomen en het overzicht te kunnen bewaren, is het niet toegestaan 

om te rennen en te schreeuwen in het museum. Een actieve en enthousiaste houding 

uiteraard wel! 

 

Bij voorbaat bedankt voor uw hulp en ondersteuning. Wij zien uit naar een mooie museumles. 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u altijd contact met ons opnemen.  

Alvast veel plezier toegewenst! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het Educatieteam van Veiligheidsmuseum PIT 


