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Welkom in Museum Plantin-Moretus! 
In dit eeuwenoude gebouw zijn veel mooie en kostbare schilderijen, meubels en 

voorwerpen aanwezig. We willen graag dat deze stukken goed bewaard 
worden. Zo kan ook in de toekomst iedereen deze interessante en unieke 

voorwerpen bekijken en ervan genieten. Daarom moeten we voorzichtig zijn 
met alles wat er hier in het museum te zien is.  

Maar wat mag nou wel en wat niet in een museum? 

 

 Wat mag wel?  
- Rustig door het museum wandelen met je vrienden en kijken naar alles wat er te 

zien is 

- Op de grond of op één van de zitbanken zitten 

- Zachtjes babbelen en praten over wat je ziet 

- Vragen stellen, opdrachten maken, vragen beantwoorden 

- Genieten van de schilderijen, kunstwerken, objecten en mooie museumzalen 

- Kiezen wat je mooi/saai/interessant/lelijk vindt 

- Fotograferen 

- Tekenen en schrijven op papier/schetsboek 

- Respectvol omgaan met je leerkracht, medeleerlingen, het museumpersoneel, het 
museum 

- Jouw mening achterlaten in ons gastenboek 

- Onze Facebookpagina liken  

- Selfies op je eigen pagina zetten of naar ons doorsturen  

- Je ouders/vrienden/familie vertellen over je fantastische museumbezoek! 
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 Wat mag niet en waarom?  

- Met een rugzak in het museum rondlopen, je kan makkelijk tegen een kunstwerk, 
goudleer of een wandtapijt stoten als je je omdraait 

- Roepen en hard praten, want daarmee stoor je andere mensen 

- Vitrines, kunstwerken, muren of kunstvoorwerpen aanraken of er op schrijven, ze 
kunnen vies of beschadigd worden 

- Voldoende afstand houden tot de tentoongestelde schilderijen, beeldhouwwerken, 
meubelen, ….  

- Eten (ook geen kauwgom) of drinken, we willen namelijk liever geen muizen of 
insecten in de zalen 

- Het spreekt voor zich dat je geen kunstwerk mag meenemen 

- Fotograferen met flits!  

- Luidop GSMen of naar je favoriete muziek luisteren, want niet iedereen houdt van 
jouw muziek of stemgeluid  

- Roken, ook niet in de binnentuin, om te voorkomen dat het museum en haar 
collectie in vlammen opgaat  

- Dingen doen waar je moeder ongelukkig door zou worden ;-) (je weet zelf wel 
waarom) 

 

 

Hartelijk dank voor je medewerking!  

Veel plezier bij je ontdekkingstocht in dit museum! 

 


