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Hoe verloopt een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum met je klas? 

 

Reservatie 

Wil je met je klas op bezoek komen? Reserveer dan altijd vooraf. Dat doe je bij onze reservatiedienst, 

telefonisch of via mail. Vermijd reservaties als je bezoek onzeker is.  

Je kan een optie nemen op een bezoek. Deze optie blijft twee dagen geldig. Je bezoek annuleren kan 

tot één week op voorhand.  

 

Timing 

Wil je jouw bezoek zo vlot mogelijk laten verlopen? Respecteer dan stipt de timing zoals aangegeven 

op het reservatieformulier.   

Gelieve bij laattijdige aankomst het onthaal van het museum te verwittigen. Dit kan via het 

telefoonnummer: 012/67 03 30. 

 

Groepsindeling 

Een groep bestaat uit maximum 15 leerlingen en één begeleidende leerkracht. Maak op school een 

groepsindeling voor jouw leerlingen. Zorg ervoor dat alle leerlingen vóór het betreden van het museum 

weten in welke groep ze zitten. 

Alle groepsleden blijven steeds zoveel mogelijk bij hun groep. 

 

Aanmelden  

Bij aankomst in het museum meldt één leerkracht je school aan bij het onthaal. 

 

Verzamelen 

Elke leerkracht verzamelt zijn/haar groep op één van de verzamelpunten in de inkomhal. Ze zijn 

aangeduid met gekleurde vloerstickers.  

  

 

 

Wanneer je groep volledig is, wandel je samen met je groep naar verdieping -1. Verzamel je groep 

opnieuw op dezelfde gekleurde vloersticker. Vervolgens kan je jassen en tassen opbergen in een locker 

en het toilet bezoeken. Tot slot ontvang je – indien van toepassing – de nodige audioapparaten. 

 

Lockers 

Grote lockers zijn beschikbaar voor het opbergen van jassen en tassen. 
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Lunchruimte 

Je kan gebruikmaken van de lunchruimte, mits reservering. Respecteer stipt de timing zoals 

aangegeven op het reservatieformulier. 

Op het einde van de lunch reinig je met de leerlingen zelf de gebruikte tafels. We zorgen uiteraard voor 

water en zeep. 

 

Mondmaskers  

Sinds 7 maart 2022 is het dragen van een mondmasker niet meer verplicht.  

 

Social distancing 

Het is aanbevolen om de nodige afstand te bewaren tot personen die zich buiten je groep bevinden. 

 

Handhygiëne 

Overal in het museum zijn er dispensers met desinfecterende gel voorzien.  

 

 

 

 


