Spelregels in het Tongerlohuys…
Je bent met je groep te gast in het Tongerlohuys om een tentoonstelling te bezoeken en/of
deel te nemen aan een activiteit. Dit bezoek is spannend en inspirerend, maar is vooral erg
leuk! De locatie heeft wel een aantal ‘spelregels’ om het bezoek zo goed mogelijk te laten
verlopen. Lees deze goed door en maak leerlingen en begeleiders hierop attent.
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Wees voorbereid op de activiteit.
Lees in ieder geval de informatie over de activiteit op de website van CultuurCompaan. Soms
is er daarnaast (voorbereidend, digitaal) lesmateriaal beschikbaar. Dit vind je bij de
betreffende activiteit op de website via de link ‘bekijk lesvoorbereiding’ en in de
herinneringsmail (inloggen is noodzakelijk).
Zorg, afhankelijk van de specifieke instructies bij de activiteit, voor voldoende en actieve
begeleiding van een groep.
De ingang van het Tongerlohuys bevindt zich aan Kerkstraat 1.
Tijdens de reguliere openingstijden (woensdag t/m zondag 13.30-17.00 uur
en donderdag tot 20.00 uur) kom je binnen via grand café Over de Tong, waarna je door de
corridor het erfgoedcentrum bereikt. Buiten deze openingstijden gebruik je de entree van
Theater De Kring (soms moet je even aanbellen!) Vanuit hier begeleidt een gastheer of vrouw jullie naar het Tongerlohuys. Volg zijn of haar aanwijzingen op.
Wees minimaal 5 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig.
Lukt dit niet? Bel dan direct met het Tongerlohuys (0165 555 555) of CultuurCompaan (0165
745 820)
Hang jassen op aan de kapstok.
De garderobe is onbewaakt. Het achterlaten van eigendommen gebeurt op eigen risico.
Laat tassen achter in de kluisjes bij de garderobe.
Zo kunnen leerlingen niet per ongeluk iets beschadigen als ze door het museum lopen
Let erop dat mobiele telefoons, muziekdragers en dergelijke op de vliegtuigmodus of
helemaal uit staan.
Heel soms mogen leerlingen foto’s of video’s maken. Als dit het geval is, geeft de gastheer of vrouw toestemming om een telefoon of camera te gebruiken.
Maak leerlingen erop attent dat snoepen, eten of drinken in het gebouw niet is toegestaan
Leg de leerlingen uit dat je verwacht dat ze respectvol met elkaar en met elkaars
eigendommen omgaan.
Het is niet de bedoeling dat leerlingen kletsen of uitgebreid commentaar geven. Ze mogen
natuurlijk wel vragen stellen als de gastdocent dit aangeeft.

Informatie voor (vervoers)ouders:
• Actieve begeleiding is tijdens veel activiteiten in het Tongerlohuys zeer gewenst (zie hiervoor
de beschrijving van de activiteit op de website). Bij activiteiten waar dit niet expliciet is
vermeld, kunnen ouders de activiteit niet bijwonen.
• Ouders die voor vervoer zijn meegekomen kunnen wachten in de hal van Theater De Kring
tot de activiteit is afgelopen. Tijdens openingstijden van Over de Tong kunnen ouders tegen
betaling (een) consumptie(s) nuttigen in dit grand café en hier wachten tot de activiteit ten
einde is.
• Het is betaald parkeren in de directe omgeving van het Tongerlohuys.
• De leerkracht is verantwoordelijk voor het overdragen van de groep aan de begeleiders
voordat de leerlingen de locatie verlaten.

