
Voorwaarden Feestjaarkaart  
De Feestjaarkaart kan worden aangevraagd door PO scholen die binnen een straal van 35 
km van het museum gevestigd zijn.  
 
De Feestjaarkaart geeft toegang tot alle lesprogramma’s voor het primair onderwijs van ons 
museum voor leerlingen van groep 1 t/m 8 . Dit is inclusief toegangstickets voor leerlingen en 
hun begeleiders, een museumles door twee professionele museumdocenten en busvervoer.  
 
Kosten zijn €100,- per jaar vanaf de datum van afgifte.  
 
Betaling gaat op factuurbasis.  
 
Inschrijving gaat middels het aanvraagformulier Museumles PO. Dit formulier is op te vragen 
via e-mail bij groepsbezoek@catharijneconvent.nl.  
 
Aanvragen van een museumbezoek moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de gewenste 
datum.  
 
Opties op data voor museumbezoek vervallen binnen 7 werkdagen.  
 
Bij het plannen van meerdere groepen van dezelfde school vragen wij om één 
contactpersoon op te geven. Wij vragen 1 begeleider op 5 leerlingen.  
 
Begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van hun 
leerlingen. Bekijk de museumregels op de website bij praktische informatie Primair 
Onderwijs.  
 
De aanvangstijd van een museumles ligt tussen 10.00 en 13.15.  
 
Het museumbezoek duurt 75 minuten, dit is inclusief ontvangst en afscheid.  
 
Bij niet op komen dagen worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.  
 
Bent u te laat met de schoolgroep? Uw museumbezoek kan dan worden ingekort.  
 
Bereid samen met uw leerlingen het museumbezoek voor door gebruik te maken van de 
voorbereidende lessen op www.weetwatjeviert.nl  
 
Annuleringsvoorwaarden schoolbezoek via Feestjaarkaart.  
 
Annulering tot 7 werkdagen voorafgaand aan het museumbezoek is kosteloos.  
 
Wij zijn genoodzaakt om bij annulering binnen 7 werkdagen voorafgaand aan het geplande 
museumbezoek €175,- bij de aanvrager in rekening te brengen.  
 
Opties op data voor museumbezoek vervallen binnen 7 werkdagen.  
 
Bij te laat komen wordt het museumbezoek ingekort.  
 
Bij niet op komen dagen worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.  

http://www.weetwatjeviert.nl/


Mocht het museumbezoek op de dag zelf niet door kunnen gaan, dan informeert de 
aanvrager z.s.m. Groepsbezoek, de kassa of het secretariaat tel 030- 2313835 .  
 
Dankzij fondsen en subsidies betaalt u voor de Feestjaarkaart slechts €100,- voor de hele 
school. De reële kosten voor een schoolbezoek inclusief entree, twee museumdocenten en 
busvervoer bedragen €425,-. 


