
 
 
 
 
 

Beste leerkracht,  
 
We ontvangen u en uw leerlingen graag in het MAS. Om het museumbezoek zo vlot en veilig 
mogelijk te maken, geven wij u graag een aantal praktische tips en afspraken mee. Hieronder 
leest u wat dat concreet betekent voor uw bezoek:  

 
- Reserveren is verplicht en kan via www.mas.be/metdeklasnaarhetmas.  
- Kom een kwartier voor aanvang van de rondleiding/het bezoek naar het MAS.  
- Bij het binnenkomen gebruikt iedereen de dispenser met desinfecterende gel.  
- Een MASmedewerker neemt u en de leerlingen mee naar de tussenverdieping waar jassen 

en tassen opgeborgen kunnen worden. (Wij vragen om geen gebruik te maken van de 
lockers.) 

- Wij vragen u om enkel gebruik te maken van de toiletten op de eerste verdieping.  
- De leerkracht helpt om orde en afstand te houden.  
- Klasbubbels bezoeken het museum onder begeleiding van leerkrachten of begeleiders. Wij 

verwachten 1 begeleider per 15 leerlingen. De begeleider draagt de verantwoordelijkheid 
over de groep tijdens het museumbezoek en zal aangesproken worden door de 
Erfgoedbewaking indien de groep zich niet aan het bezoekersreglement houdt. 

- Een bezoek aan het dak is enkel toegelaten na het museumbezoek en onder begeleiding van 
de leerkracht(en).  

- Opdrachten in de wandelboulevard zijn niet toegelaten, dit is wel mogelijk in de door u 
gereserveerde museumzaal.  

- Picknicken in de wandelboulevard is nu niet toegelaten. Bij mooi weer is een picknick op het 
plein voor het MAS of tussen de paviljoenen (overdekt) mogelijk.  

- Te laat, wacht om binnen te komen tot de inkomhal leeg is.  
- Vanaf 12 jaar is een mondmasker verplicht.  

 
 
Een rondleiding geboekt?  
 

- De gids ontvangt de klasbubbel in de inkomhal.  
- Vorm de groepen voor uw aankomst, op die manier wint u tijd.  
- De gids neemt de groep mee naar de tussenverdieping waar de jassen en rugzakken kunnen 

opgeborgen worden. (Wij vragen om geen gebruik te maken van de lockers.)  
- Na afloop van de rondleiding is zelfstandig bezoek met leerlingen niet mogelijk. De gids 

begeleidt de groep tot buiten.  
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

http://www.mas.be/metdeklasnaarhetmas

