Betreft: jullie bezoek met de klas aan het Archeologisch Museum Haarlem
Beste docent,
Binnenkort komen jullie met jullie klas op bezoek bij het Archeologisch Museum Haarlem, het leukste museum
onder de grond. Ons museum ligt letterlijk ‘onder de grond’ (onder de Hallen/ Vleeshal) en is alleen met een
korte, steile trap bereikbaar. Wij letten er extra op dat de kinderen rustig (en een voor een) afdalen naar het
museum.
Hierbij ontvangt u vast wat tips en aanwijzingen om het bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze
informatie kunt u ook vast meegeven aan de ouders die meegaan om het bezoek te begeleiden.

Corona maatregelen
In verband met het Corona virus gelden er nog een aantal extra maatregelen. Schoolbezoeken gaan in principe
door, maar kunnen al naar gelang de situatie worden afgezegd. Dit kan bijvoorbeeld in deze gevallen aan de
orde zijn:
-

Positieve testuitslag van een leerling of docent in de klas of groep die heeft geboekt
Positieve testuitslag van een van de museumdocenten

Corona maatregelen rondom het bezoek:
-

Wij gaan er vanuit dat geen van de bezoekers klachten heeft
Onze entree is smal, houd hier rekening mee met het afdalen naar het museum
Er geldt een maximum aantal van 6 begeleiders die zijn toegestaan bij het bezoek
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en houden altijd 1,5 meter afstand
Bij binnenkomst dienen alle volwassenen de handen te desinfecteren
Het toilet is gesloten

Voorbereiding aan het bezoek
•
•
•

Het is raadzaam om de leerlingen vooraf in groepjes van maximaal 5 leerlingen in te delen
Per groepje een begeleider die de leerlingen helpt bij de opdrachten
Van de ouders en leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht en begeleiding van een groepje

Ontvangst
Jullie worden ontvangen door de medewerkers van het museum en tijdens jullie bezoek is het museum
gesloten voor het publiek. Jullie hebben dus de hele ruimte voor het bezoek tot je beschikking. Het museum is
open voor jullie vanaf de afgesproken tijd, eerder is niet mogelijk om het museum binnen te gaan.
•
•

Jassen en tassen worden achtergelaten in het halletje.
In het museum is eten en drinken niet toegestaan.

In het museum
• Na een klassikale introductie gaan de leerlingen in groepjes uiteen en opdrachten maken.

•
•
•
•

De leerlingen krijgen per groepje een opdrachtboekje of een individueel boekje (afhankelijk van
leesniveau en welke groep het betreft).
De opdrachten zijn genummerd en er hangen speciale bordjes in het museum waar de opdrachten
starten.
Opdrachten mogen door elkaar gemaakt worden.
Foto’s maken mag!

Hebben jullie nog vragen over het bezoek? Mail dan naar Marjolein van den Dries mvddries@haarlem.nl
Op onze website staan ook nog een aantal downloads ter voorbereiding op het bezoek, zoals een presentatie
ter voorbereiding van het bezoek of een paar online spellen.
Het is te vinden op https://www.archeologischmuseumhaarlem.nl/dowloads/

Wij kijken uit naar jullie komst!
Hartelijke groeten van Marjolein van den Dries
Educatie/ coördinator Archeologisch Museum Haarlem
mvddries@haarlem.nl | 023-5115031

