
 
 

Met de bus naar het museum! 
Beste leerkracht, 
 
Wat leuk dat je dit schooljaar met je leerlingen één van de grote musea in Groningen bezoekt. De 
medewerkers van het museum verheugen zich op jullie komst. In deze brief vind je een aantal tips 
zodat je je kunt voorbereiden op het museumbezoek. 
 
Wij wensen je alvast veel plezier bij de voorbereidingen en het bezoek. 
 
Jolanda Vas 
Coördinator Culturele Mobiliteit Groningen 
 
 
Niets leuker dan de voorpret  
Ter voorbereiding op het bezoek is er bij sommige musea lesmateriaal beschikbaar. De leerlingen zijn zo goed 
voorbereid op het programma in het museum. De indrukken en informatie tijdens het bezoek kunnen ze dan 
goed in zich opnemen. Bij de specifieke informatie over het bezoek lees of dit ook voor jouw bezoek het geval 
is. 
 
Met de bus op stap 
Met de bus op stap voelt voor de leerlingen als een schoolreisje. En dat is het ook. Om vertraging te voorkomen 
vragen we je 10 minuten voor vertrek met de leerlingen klaar te staan.  
  
In de bus: 

- Stem met de chauffeur af wat mag en niet mag. 
- Sowieso mag er in de bus niet gegeten en gedronken worden. 
- Zorg ervoor dat er geen rommel in bus achterblijft. 
- Arriveert de bus te vroeg bij het museum? Blijf dan tot 10 minuten voor aanvang van het programma  

in de bus.  
  
Ook voor begeleiders is het museumbezoek superleuk 
Als er begeleiders vanuit jouw school meegaan dan is het de bedoeling dat ze actief aan het 
museumprogramma meedoen. Goed voor de orde, maar ook heel erg leuk een leerzaam. 
Noot: Het aantal begeleiders dat we vragen verschilt per museumbezoek. Op de bevestiging lees je hoeveel 
begeleiders per leerling wordt gevraagd.  
 
En dan nog heel zakelijk onze annuleringsregeling  
De annuleringsregeling van Stichting Kunst & Cultuur is van toepassing op het museumbezoek. Dit betekent dat 
wanneer je als school binnen 10 dagen voorafgaand aan het bezoek annuleert er kosten in rekening worden 
gebracht.  
 

 
 
 
Vragen 
Vragen over het museumbezoek en/of het busvervoer?  
 
Neem dan contact op met Jolanda Vas, Coördinator Culturele Mobiliteit Groningen 
bij Stichting Kunst & Cultuur, joalnda@kunstencultuur.nl of 0592-336999. 

https://www.kunstencultuur.nl/node/88#itemid438
https://www.kunstencultuur.nl/onderwijs/primair-onderwijs/culturele-mobiliteit-groningen-en-drenthe
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http://www.kunstencultuur.nl/

