Huisregels scholen - Het Dordrecht Museum & Huis Van Gijn

Welkom bij het Dordrechts Museum! Wij willen iedereen graag kennis laten maken met deze
bijzondere musea en hun collecties. Tegelijkertijd willen we de waardevolle collecties zo
goed mogelijk beschermen. Daarom hanteren we de volgende huisregels, waarvoor we
graag uw aandacht vragen:


We willen u vragen om uw leerlingen voorafgaand aan het museum bezoek op de
hoogte te brengen van deze huisregels.



De rondleiding start op een bepaald tijdstip. Het is aan te raden om iets voor die tijd
binnen te zijn ivm het ophangen en wegbergen van de jassen en tassen. Op deze
manier kan er op tijd worden gestart met de rondleiding.



In het museum bent u als docent te allen tijde verantwoordelijk voor uw leerlingen.
Wij vragen u erop toe te zien dat de leerlingen zich netjes gedragen - geen
voorwerpen aanraken, rustig lopen, rustig praten - en zich respectvol gedragen
tegenover andere bezoekers en museumpersoneel.



Wij vragen u om minstens 1 volwassen begeleider per 10 kinderen mee te brengen.
Deze volwassen begeleiders (ouders, stagiaires, klassenassistenten etc.) zijn
medeverantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. Wij verwachten dat zij hun
taak serieus nemen en actief bijdragen aan een soepel verloop van het bezoek.



Tassen, rugzakken en paraplu’s mogen niet mee het museum in vanwege de kans op
omstoten of beschadigen van voorwerpen. Er zijn kluisjes bij de garderobe.



Fotograferen is in het museum toegestaan. Alleen zonder flitslicht, en zonder statief.



Eten en drinken is niet toegestaan in het museum. Dit geldt ook voor kauwgum!



Telefoneren is niet toegestaan in het museum omdat het storend is voor andere
bezoekers.



Schrijven met pen is niet toegestaan in het museum. Uw leerlingen kunnen potloden
en onderleggers lenen bij de balie. Wilt u erop letten dat wanden of vitrines niet als
‘tafel’ worden gebruikt.
Wij danken u voor uw medewerking en wensen u veel plezier in Dordrechts
Museum en/of Huis Van Gijn !

