CORONAPROTOCOL ONDERWIJS
Het museum is open. Voor onze bezoekers uit het onderwijs hebben we speciale maatregelen genomen.
•
Reserveren voor onderwijsbezoek is verplicht, online of telefonisch.
•
Er zijn aparte bloktijden voor het onderwijsprogramma’s zodat het niet te druk wordt in het museum.
•
Het dragen van een mondkapje in het museum is verplicht bij een leeftijd vanaf 13+
•
Kom op tijd en blijf bij aankomst even buiten bij de ingang wachten. De museumdocent vangt je daar op.
•
Luisterhoorns en koptelefoons zijn vervangen door inplugopties.
•
We vragen leerlingen eigen oortjes en potloden gebruiken, indien gewenst zijn deze ook verkrijgbaar aan de
kassa.
Algemeen
•
Per dag zijn een beperkt aantal tickets voor de tijdsblokken beschikbaar.
•
Kom op tijd en niet te laat of te vroeg.
•
Na afloop is zelfstandig bezoek met leerlingen niet mogelijk.
•
Leerlingen tot 18 jaar hoeven alleen 1,5 m afstand te houden tot volwassenen.
•
Neem de reservering geprint of op je smartphone mee.
•
In het museum kan alleen contactloos (pin of mobiel) betaald worden.
•
In het museum mogen alleen potloden gebruikt worden.
•
Zorg ervoor dat leerlingen eigen potloden en eigen oortjes meenemen.
•
Volg altijd de aanwijzingen van de museummedewerkers.
Begeleiders
•
Reserveer bij boeking ook plek voor het aantal begeleiders.
•
Max. 1 leerkracht mag per groep van 15 leerlingen mee. Andere begeleiders mogen het museum zelfstandig
bezoeken - behalve op maandag want dan is het museum gesloten.
•
De begeleider helpt om orde en afstand te houden.
Studentengroepen (18+)
•
Max. groepsgrootte is 10 personen + 1 begeleider. Aanvragen voor meerdere personen is mogelijk. In dat
geval wordt de groep verdeeld in groepen van een maximaal 10 personen + 1 begeleider.
•
Binnen de groep wordt van alle 18+ verwacht dat 1,5 meter afstand van elkaar gehouden wordt.
•
Groepen vanaf 7 personen worden rondgeleid via TourGuide+ (audiosysteem) met een maximale
groepsgrootte van 10 personen + 1 begeleider.
•
Voor de rondleiding met TourGuide+ (audiosysteem) neemt elke deelnemer zelf eigen oortjes met AUXaansluiting mee naar het museum. Ook is het mogelijk deze oortjes voor € 1,- per stuk te kopen bij de
kassa.
LET OP: Lightning Connectors van Apple passen niet op dit audiosysteem.
Aankomst
•
Verzamel de groep buiten bij de entree en hou voldoende afstand tot andere bezoekers.
•
De museumdocent legt buiten kort de regels uit en begeleidt de groep naar binnen.
•
Bij binnenkomst gebruikt iedereen de dispenser met desinfecterende gel.
•
Maximaal 1 leerkracht gaat naar de kassa om eventuele betaling te voldoen.
Garderobe
•
We maken gebruik van garderobekarren voor groepen.
•
Laat grote tassen en waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis of op school.
•
Eventuele waardevolle spullen kunnen opgeborgen worden in een afgesloten kar.
Standaardafspraken
Kom niet naar het museum met iemand die verkouden is of griepklachten heeft. Iedereen is welkom op voorwaarde
dat men tenminste 24 uur klachtenvrij is. Houd 1,5 m. afstand. Schud geen handen; hoest en nies in de binnenkant
van je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes. Was je handen voorafgaand en na afloop van het bezoek en maak
bij binnenkomst gebruik van desinfecterende gel.
Samen zorgen we voor een veilig en leuk bezoek!

