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PUBLICATIES 

LKCA Cultuureducatie in schoolverband 

Cultuureducatie op scholen is als onderwijsactiviteit weer mogelijk vanaf maandag 10 januari. Dat 
kan op een locatie van de school of op een externe locatie, zoals een theaterzaal. De activiteiten 
(bijvoorbeeld workshops en schoolvoorstellingen) kunnen alleen plaatsvinden zonder publiek. 
Medeleerlingen, docenten, begeleiders en ander personeel wordt niet als publiek gezien. 

Rijksoverheid Mondkapjes verplicht vanaf 13 jaar 

Voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 in het basisonderwijs geldt een dringend advies om een 
mondkapje buiten de klas te dragen, bijvoorbeeld op de gang. 

De verplichting om een mondkapje te dragen geldt voor kinderen vanaf 13 jaar. Hoewel kinderen een 
minder grote rol spelen bij de verspreiding van COVID-19 dan volwassenen, geldt: hoe ouder het 
kind, hoe groter de rol bij de verspreiding van het virus. Daarom geldt de mondkapjesplicht ook voor 
kinderen vanaf 13 jaar. Mondkapjes zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. 

 

Protocol Museum Helmond 

Op basis van bovenstaande publicaties van LKCE en Rijksoverheid  ontvangt het museum 

schoolgroepen BO-VO-MBO. Daarbij gelden de volgende afspraken met als uitgangspunt 

veiligheid voor leerlingen,  begeleiders, museumdocenten, kasteelgidsen en 

museumpersoneel. 

 

QR code 
• Volwassen begeleiders worden gevraagd naar hun QR- code.  

 

Mondkapjes  
• Voortgezet Onderwijs: Mondkapjesplicht voor leerlingen vanaf 13 jaar bij lopen 

tijdens het museumbezoek en rondleiding. (Kasteel en Kunsthal). Uiteraard geldt dit 
ook voor de begeleiders.   

 

• Basisonderwijs: Leerlingen hoeven in de kunsthal géén mondkapje te dragen, in het 

kasteel wel. * 

* Museumdocenten zijn akkoord met het niet dragen van mondkapjes door de leerlingen. Het 

merendeel van de kasteelgidsen wil het dragen van mondkapjes door leerlingen wel 

handhaven. Wanneer een kasteelgids geen bezwaar heeft zal hij/zij dat bij ontvangst van de 

groep met de leerkracht bespreken. 
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Aantal leerlingen en externe begeleiders per groep 

• Kasteel: Voor alle schoolgroepen geldt maximaal 15 leerlingen bij klassikale 

rondleidingen in het kasteel. De klas wordt hiervoor gesplitst. Bij individuele 

activiteiten (speurtochten) geldt dit niet.  Daar waar beide didactische vormen aan de 

orde zijn in één bezoek wordt voor het klassikale deel zoveel mogelijk afstand 

gehouden. Dit wordt per project bekeken.  

Kunsthal: geen maximaal aantal leerlingen per groep  

 

• Kasteel en Kunsthal: Maximaal aantal externe begeleiders in de rondleiding zelf 

wordt beperkt tot 2 per schoolgroep. 

 

• Begeleidende ouders worden zodra winkels en horeca open zijn gevraagd zoveel 

mogelijk buiten het museum te wachten. Is dit niet mogelijk dan kunnen begeleiders 

in de Kunsthal in de entreehal wachten. Koffie/thee worden als zelfbediening 

geserveerd. Begeleidende ouders in het kasteel kunnen in dat geval in het 

Kasteelcafé terecht waar zij een kop koffie/thee krijgen.   

 

 

Nieuwe of verplaatste boekingen 
• Nieuwe of verplaatste boekingen worden zoveel mogelijk op de maandagen 

ingeboekt om vermenging met reguliere bezoekers te verminderen.  
 

• Maatwerk en wensen van de boekende school in relatie tot wensen 

kasteelgidsen/museumdocenten worden tijdens de boeking besproken en vastgelegd 

in de bevestiging.  

 

• De in dit protocol vastgelegde afspraken worden gecommuniceerd op de website van 

het museum, bij telefonische boekingen en in de bevestiging. De bevestigingen 

worden geüpload in Topdesk bij de betreffende boeking. 


