Spelregels in de bioscoop (City Theater)
Je bent met je groep te gast in de bioscoop om te kijken naar een (aantal) film(s). Dit bezoek
is spannend en inspirerend voor de leerlingen, maar is vooral erg leuk! Wees er echter op
bedacht dat je te gast bent. De bioscoop heeft een aantal ‘regels’ 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 waar je heen gaat.
Vaak is er lesmateriaal ter voorbereiding beschikbaar. Dit vind je bij de betreffende activiteit
op de website (inloggen is noodzakelijk) en in de herinneringsmail.
Zorg voor actieve begeleiding van jouw groep. Er mogen vanwege de coronamaatregelen
slechts 2 begeleiders mee de zaal in. Neem ruim voorafgaand aan de activiteitcontact op met
CultuurCompaan als je hiervan, met een goede reden, wilt afwijken. Voor groepen van het
Speciaal Onderwijs geldt: aantal begeleiders in overleg.
Je wordt ontvangen door een gastheer of gastvrouw van de bioscoop. Volg zijn of haar
aanwijzingen op.
Ben 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig, bel direct op als dat niet lukt.
Bel met CultuurCompaan: 0165 745 820
Je jas en tas mogen mee de zaal in.
Let erop dat mobiele telefoons, muziekdragers en dergelijke op de vliegtuigmodus of
helemaal uit staan.
Op stil zetten is niet voldoende!
Wijs leerlingen er actief op dat snoepen, eten of drinken in het gebouw niet is toegestaan
Leg de leerlingen uit dat ze respectvol met elkaar met elkaars eigendommen moeten
omgaan.
Licht toe dat het niet de bedoeling is dat leerlingen kletsen of uitgebreid commentaar geven.
Dit is vervelend voor de anderen in de zaal, zo kunnen zij de film niet meer goed volgen. Ze
mogen natuurlijk wel lachen als ze iets grappig vinden. Na afloop kunnen ze weer met elkaar
praten over wat ze van de film(s) vonden.
Tijdens een voorstelling mogen de leerlingen de zaal niet verlaten.
Dus zorg ervoor dat de leerlingen voor aanvang naar het toilet zijn geweest!
Wacht met het verlaten van de zaal tot het zaallicht aan is. Leerlingen verlaten de zaal pas als
een leerkracht of begeleider hiervoor toestemming geeft.
Als je met de klas de bioscoop verlaat, doe dit dan rustig. Er zijn vaak ook andere groepen
aanwezig.

Coronamaatregelen
• Bij binnenkomst en verplaatsing in het gebouw is het dragen van een mondkapje verplicht voor
personen vanaf 13 jaar. Het mondkapje mag af op de zitplaats, indien 1,5 meter afstand
gehouden wordt van andere personen boven deze leeftijd. Je mag als begeleider wel zonder
mondkapje naast een leerling plaatsnemen, maar ga als ouder het liefst naast je eigen kind
zitten. Je mag dus niet zonder mondkapje op binnen 1,5 meter zitten van een persoon ouder
dan 13 jaar.
Informatie voor (vervoer)ouders:
• Ouders die vervoer hebben verzorgd kunnen de activiteit niet bijwonen. Tenzij de ouder door
de leerkracht is gevraagd als begeleider mee de zaal in te gaan.
• Het is betaald parkeren in de directe omgeving van de bioscoop.
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Vanwege de coronamaatregelen is het dit schooljaar helaas niet mogelijk voor ouders
om, met een gratis drankje, te wachten. Ouders mogen de bioscoop niet binnen gaan. Zij
wachten elders tot de leerlingen weer naar buiten komen na afloop van de voorstelling.
De leerkracht is verantwoordelijk voor het overdragen van de groep aan de begeleiders
voordat de leerlingen de locatie verlaten.

Tips
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Kom je met de fiets? Parkeer deze dan in de overdekte fietsenstalling op de Markt.
Hier vind je een leuk filmpje over hoe je een fijne gast bent in een bioscoop.

