
 
 
 
 
 
 

Aanvullende informatie museumbezoek Voortgezet onderwijs 
 

Wat leuk dat we jullie mogen ontvangen in ons museum! We informeren je graag  
over de gang van zaken rondom jullie boeking(en) en museumbezoek. Om jullie 
bezoek aan Museum Catharijneconvent voor iedereen prettig te laten verlopen,  
geven we je bovendien graag een aantal aandachtspunten mee voor leerlingen  
en begeleiders.  

 
 

Informatie over het reserveren van een museumbezoek voor de klas 
 

• De aanvangstijd van een museumles of rondleiding voor VO onderwijsgroepen ligt  
tussen 10.00 en 15.30. Het reserveren van de programma’s kan eenvoudig via 
ons online boekingsysteem.  

• Het museumbezoek duurt 75 minuten (let op: sommige workshops duren iets langer 
dan de reguliere 60 minuten, kijk daarvoor bij het betreffende programma).  
Dit is inclusief ontvangst en het ophangen van jassen en tassen in de garderobe.  
Mochten jullie te laat arriveren, dan kan het zijn dat we het programma iets moeten 
inkorten i.v.m. andere boekingen.  

• Bij het plannen van meerdere groepen van dezelfde school vragen wij om één 
contactpersoon op te geven.  

• Let op: zelfstandig groepsbezoek door scholieren in het kader van een schoolopdracht 
is alleen in speciale situaties mogelijk, altijd op afspraak en onder begeleiding van 
een docent. Neem voor informatie hierover contact op met de afdeling Groepsbezoek 
via groepsbezoek@catharijneconvent.nl.  
 

 
Informatie over kosten en betaling 

 
• Het boeken van een museumles of rondleiding met leerlingen tot 18 jaar kost 

€ 55,- per groep van 15 leerlingen (er worden geen toegangskosten gerekend voor 
leerlingen en begeleiders, de kosten zijn voor begeleiding door een museumdocent).   

• Betalen kan per factuur of met weborder (Cultuurkaart). De school levert hiervoor 
de juiste gegevens aan bij Groepsbezoek via e-mail.  

• Annulering tot 7 werkdagen voorafgaand aan het museumbezoek is kosteloos.  
Bij annulering binnen 7 werkdagen voorafgaand aan jullie geplande bezoek moeten 
wij helaas wel kosten in rekening brengen.  

• Mochten jullie op de dag van de reservering onverhoopt niet op komen dagen,  
dan moeten we helaas wel kosten in rekening brengen voor het geplande programma. 

 
 
 
 
 
 



 
Tips bij museumbezoek met de klas 

 
• De school is zelf verantwoordelijk voor het regelen van begeleiders. Wij vragen  

minimaal 1 begeleider op 15 leerlingen. Houd er rekening mee dat begeleiders bij het 
museumbezoek te allen tijde verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun leerlingen. 

• Camera’s en mobiele telefoons: als je foto’s wilt maken in het museum: geen enkel 
probleem! Houd er wel rekening mee dat de flits uit moet staan. In de museumzalen 
vragen we jullie om je mobiele telefoon op stil te zetten.  

• Bezoeken van de museumzalen: Museum Catharijneconvent heeft veel bijzondere 
kunstwerken, soms al van eeuwen oud. In onze museumzalen kun je deze kunst van 
heel dichtbij bekijken. Het is daarom belangrijk om hier voorzichtig mee om te gaan.  
Let er goed op dat leerlingen de kunstwerken niet aanraken of te dichtbij komen 
(ook niet met hun potlood!), om te voorkomen dat de kostbare voorwerpen  
beschadigen. Ook is het fijn als andere bezoekers voldoende ruimte krijgen om  
de kunst te kunnen bekijken.  

 
 

Mede namens onze museumdocenten wensen we jullie alvast een heel leuk en  
leerzaam bezoek toe - en alvast veel dank voor het rekening houden met  
bovenstaande tips!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


