Spelregels in een cultuur-, wijk- of dorpshuis…
Je bent met je groep te gast op een speciale locatie om een voorstelling te bezoeken. Dit bezoek is
spannend en inspirerend voor de leerlingen, 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 voorstelling.
Er is dit schooljaar bij elke voorstelling een voorbereidende activiteit in de klas die door een externe
professional wordt verzorgd. Lees daarnaast in ieder geval de informatie over de voorstelling op de
website van CultuurCompaan en bekijk samen met de leerlingen de filmpjes over een
voorstellingsbezoek op de website van CultuurCompaan. Vaak is er ook (voorbereidend, digitaal)
lesmateriaal beschikbaar. Dit vind je bij de betreffende activiteit op de website en in de
herinneringsmail (inloggen, met het centrale wachtwoord, is noodzakelijk).
Zorg voor actieve begeleiding van jouw groep. Er mogen slechts 2 begeleiders mee de
voorstellingsruimte in. Neem ruim voorafgaand aan de voorstelling contact op met CultuurCompaan
als je hiervan, met een goede reden, wilt afwijken. Voor groepen van het Speciaal Onderwijs geldt:
aantal begeleiders in overleg.
Wees ongeveer 10 tot 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig.
Lukt dit niet? Bel dan direct met CultuurCompaan: 0165 745 820
Je wordt meestal ontvangen door een gastheer of -vrouw. Volg zijn of haar aanwijzingen op.
Hang jassen en eventuele tassen op aan de kapstok waar de gastheer of -vrouw je naar verwijst.
De garderobe is onbewaakt. Het achterlaten van eigendommen gebeurt op eigen risico.
Let erop dat mobiele telefoons, muziekdragers en dergelijke op de vliegtuigmodus of helemaal uit
staan.
Op stil zetten is niet voldoende! Heel soms mogen leerlingen foto’s of video’s maken. Dan geeft de
uitvoerende toestemming om een telefoon of camera te gebruiken.
Wijs leerlingen erop dat snoepen, eten of drinken tijdens de voorstelling 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.
Dit is vervelend voor de anderen in de ruimte. Licht toe dat, bij een voorstelling, de mensen op het
podium horen wat je zegt en dat dit afleidt. Ze mogen natuurlijk wel lachen als ze iets grappig vinden.
Na afloop kunnen ze weer met elkaar praten over wat ze van de voorstelling vonden.
Tijdens een voorstelling mogen de leerlingen de zaal niet verlaten.
Dus zorg ervoor dat de leerlingen voor aanvang van de voorstelling naar het toilet zijn geweest.
Leerlingen wachten met het verlaten van de ruimte totdat een leerkracht of begeleider hiervoor
toestemming geeft.
Nadat ze een flink applaus hebben gegeven natuurlijk!
Wanneer je met de leerlingen de locatie verlaat, doe dit dan rustig. Er zijn vaak ook andere activiteiten
in het gebouw.

Coronamaatregelen
• Er gelden, behalve de algemene adviezen, op dit momenten geen specifieke maatregelen voor
cultuureducatie in schoolverband op een externe locatie.
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.
• Ouders kunnen wachten in een centrale ruimte tot de voorstelling is afgelopen. Tijdens het wachten
zijn op enkele locaties consumpties beschikbaar. Deze zijn altijd voor eigen rekening.
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Voldoende gratis parkeergelegenheid vind je bij: Cultuurhuis Bovendonk, Wijkhuis De Wieken en
Wijkcentrum De Bergspil. Het is betaald parkeren in de directe omgeving van Cultuurhuis deSuite
en Parrotia.
De leerkracht is verantwoordelijk voor het overdragen van de groep aan de begeleiders voordat
de leerlingen de locatie verlaten.
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