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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
OPGELET: In dit stappenplan wordt rekening gehouden met de meest recente Coronamaatregelen. 

Zodra deze versoepeld worden, zal dit eveneens aangepast worden in het stappenplan.

Leuk dat je hebt besloten om naar het Gallo-Romeins Museum te gaan.

In samenwerking met het museum stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze uitstap voor te 

bereiden. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 
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In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar het museum te gaan. 

Je kan met de bus gaan, met de auto… 

Je kiest de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Je kiest welke pagina’s in de volgende fase afgedrukt moeten worden.

Je kan dit opschrijven op een blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niets vergeet.

Je doet hetzelfde met het ‘Afsprakendocument’. 

Niet alle afspraken zijn nodig om te visualiseren voor jou of je kind. 

Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. 

Daarna druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. 

Je drukt ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. 

Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. 

Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. 

Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie 

meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen in.

Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. 

Je leest wat er onder staat en tekent dat uur op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. 

Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent om het stappenplan te lezen. 

Je leest het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt. Dit doe je minstens 1 keer. 

Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder lezen. Je kan het stappenplan ook vaker 

lezen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt.

Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge kinderen, dan lees je dit de eerste keer best samen 

met hen. 

Op die manier ben je zeker dat het kind alles goed begrijpt en kan hij/zij vragen stellen.

Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je uitstap. 

Dit is niet noodzakelijk om de uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je klaar om het stappenplan te lezen.

Toerisme voor Autisme en het Gallo-Romeins Museum wensen je alvast veel plezier! 

Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar 

contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Gallo-Romeins Museum. Dit is een museum in Tongeren. In dit museum kan ik veel te 

weten komen over het leven van de mensen vanaf de prehistorie tot en met de Romeinse tijd. Deze bundel legt 

me uit wat ik allemaal zal zien en doen in het Gallo-Romeins Museum. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. 

Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar 

het Gallo-Romeins Museum.

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Gallo-Romeins 

Museum om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De stad Tongeren is gelegen in 

het zuiden van de provincie 

Limburg. 

Tongeren wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar het Gallo-Romeins Museum duurt ongeveer 

.............................…………………………………………………………….................. (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal 

zijn. 

Dat is oké. 

VOORBEREIDING
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Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar het museum. 
In het Gallo-Romeins Museum kan het druk zijn.
Dan is er veel lawaai op sommige plaatsen in het museum.
Een koptelefoon kan me helpen als ik hier last van heb.  



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Tijdens mijn bezoek moet ik me houden aan de Coronamaatregelen. 
Mijn bezoek kan er dus iets anders uitzien dan normaal. 
Dat is oké. 
In dit stappenplan kan ik lezen hoe mijn bezoek er zal uitzien.

Ik reserveer mijn bezoek op voorhand via de website van het Gallo-Romeins 
Museum. Dat kan via deze link: 
https://gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/Exhibitions/Overview?language=nl

Ik log me in of registreer me als nieuwe gebruiker.

Ik selecteer de datum waarop ik naar het Gallo-Romeins Museum 
wil gaan.

Ik ben op de website.
Ik klik op de tentoonstelling die ik wil bezoeken. 
Ik kan kiezen voor de permanente tentoonstelling. 
Deze tentoonstelling heet ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’.
Ik kan ook kiezen voor de tijdelijke tentoonstelling als die er is.
Ik kan ook tickets kopen voor beide tentoonstellingen als die er 
zijn.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Onderaan verschijnt nieuwe informatie.
Ik kies het uur waarop ik naar het museum wil gaan.
Ik kies het aantal tickets dat ik wil reserveren. 
Ik klik op ‘Reserveer’.

Op het volgende scherm zie ik mijn reservatie staan.
Ik klik op ‘Bevestig reservatie’.

Hierna verschijnt de bevestiging.

Ik ontvang een bevestigingsmail. 
Als ik de mail niet meteen ontvang, kijk ik in mijn spambox.
Deze mail kan ook in mijn spambox zitten.

In de bijlage van deze mail zit een bevestiging. 
Ik print deze bevestiging uit of neem deze mee via mijn 
smartphone.
Ik neem deze mee naar het Gallo-Romeins Museum.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

Aan de ingang en op verschillende andere plaatsen in het 
museum staat ontsmettende handgel.

In het Gallo-Romeins Museum volg ik de verplichte 
wandelrichting.
Ik kan deze richting volgen door de pijlen op de grond te volgen.

In het Gallo-Romeins Museum moet ik geen 
mondmasker dragen.
Als ik liever wel nog een mondmasker draag, dan mag 
ik dat altijd doen. 

Aan de balie van het museum staan wachtstrepen op de grond.
Soms kan het zijn dat er andere mensen aan het aanschuiven zijn 
aan de balie.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 
Ik wacht aan de volgende wachtstreep.
Als er niemand aan het aanschuiven is, mag ik meteen naar de 
balie gaan.



WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
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MAATREGELEN CORONAVIRUS

In het Gallo-Romeins Museum wordt gewerkt met tijdslots. 
Dat wil zeggen dat ik op een specifiek uur binnen mag in het 
museum. 
Per tijdslot is er maar een maximum aantal mensen dat binnen 
mag. 
Ik mag tussen ........................................... en ................................ 
uur naar binnen gaan. 
Dat tijdstip staat op mijn ticket.



HOE GA IK NAAR HET GALLO-ROMEINS MUSEUM?
IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET GALLO-ROMEINS MUSEUM?

Ik ga met de trein naar het Gallo-Romeins Museum. 

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van Tongeren. 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET
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Als ik van de trein stap, moet ik nog 10 minuten stappen tot aan 
de ingang van het Gallo-Romeins Museum. 

Ik ben in de buurt van het museum.
Ik volg de wegwijzer waarop staat ‘Gallo-Romeins Museum’.



HOE GA IK NAAR HET GALLO-ROMEINS MUSEUM?

Ik ga met de auto naar het Gallo-Romeins Museum. 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 
Als ik in de buurt van het Gallo-Romeins Museum ben, zoek ik 
parking voor de auto. 

IK GA MET DE AUTO

Op wandelafstand zijn drie betalende parkings: Julianus, 
Centrum en Grote Markt.
Dan moet ik nog 3 minuten wandelen tot aan het museum.
Ik kan gratis parkeren op de randparking De Motten.
Dan moet ik nog 7 minuten wandelen tot aan het museum.
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Ik ben in de buurt van het museum.
Ik volg de wegwijzer waarop staat ‘Gallo-Romeins Museum’.



HOE GA IK NAAR HET GALLO-ROMEINS MUSEUM?

Ik ga met de bus naar het Gallo-Romeins Museum. 

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………... (bushalte).

IK GA MET DE BUS
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Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen tot aan de ingang van het Gallo-Romeins Museum. 

Ik ben in de buurt van het museum.
Ik volg de wegwijzer waarop staat ‘Gallo-Romeins Museum’.



HOE GA IK NAAR HET GALLO-ROMEINS MUSEUM?

Ik ga met de fiets naar het Gallo-Romeins Museum. 

IK GA MET DE FIETS

15

Ik kom aan bij het Gallo-Romeins Museum.
Ik zet mijn fiets aan de kant.
Ik doe mijn fiets op slot.

Ik stap naar de ingang van het Gallo-Romeins Museum.

Ik ben in de buurt van het museum.
Ik volg de wegwijzer waarop staat ‘Gallo-Romeins Museum’.



HOE GA IK NAAR HET GALLO-ROMEINS MUSEUM?

Ik ga te voet naar het Gallo-Romeins Museum.

IK GA TE VOET
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Ik ben in de buurt van het museum.
Ik volg de wegwijzer waarop staat ‘Gallo-Romeins Museum’.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS
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IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

Ik ben binnen.
Ik ga naar de linkerkant van de paal.

Voor me staat ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.
Ik wrijf over de bovenkant en onderkant van mijn handen.
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We komen aan bij het Gallo-Romeins Museum.

Ik ga naar binnen via de automatische deuren aan de zijkant van 
het grijze blok. 



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Voor me is de balie.
Ik ga naar de balie.

Soms kan het zijn dat er andere mensen aan het aanschuiven zijn 
aan de balie.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 
Ik wacht aan de volgende witte streep op de grond.

Als er niemand aan het aanschuiven is, mag ik meteen naar de 
balie gaan.

Het is mijn beurt.
Ik ga naar de balie.
De baliemedewerker zit achter een doorschijnend plexiglas.

Ik toon de bevestiging die ik via e-mail heb gekregen.
Ik heb deze bevestiging uitgeprint of toon hem op mijn 
smartphone.
De medewerker zal mijn bevestiging controleren.
Mijn bevestiging is in orde. 
Als ik mijn tickets via telefoon heb geboekt, zal ik nog enkele 
contactgegevens moeten doorgeven voor Contact Tracing aan de 
baliemedewerker.
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AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Ik betaal mijn tickets bij de medewerker als ik dit nog niet gedaan 
heb tijdens het online reserveren.

De medewerker legt de afspraken voor het bezoek uit.
Ik doe mijn best om goed te luisteren.
Als ik iets niet goed begrijp, kan ik meer uitleg vragen.

Ik ga naar de rechterkant van de inkomhal.
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AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

Ik ga verder.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Ik ga met de trap naar beneden.

Ik ga naar rechts.
Ik ga met de trap nog een verdieping naar beneden.
Dat is de verdieping met de toiletten, vestiaire en de balie met 
audiogidsen.

Op het einde van de zaal zijn de toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.
Tijdens mijn bezoek zal ik nog toiletten tegenkomen.
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AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

Aan de rechterkant van de zaal is de vestiaire.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Ik kan mijn spullen aan de kapstokken hangen.
Dan zijn mijn spullen niet beveiligd.

In de vestiaire zijn ook kasten waarin ik mijn spullen kan opbergen 
als ik dat wil.
Dan zijn mijn spullen wel beveiligd.
Ik zoek een kastje dat open is. 
Ik leg mijn materiaal in de kast. 
Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar spullen 
in hetzelfde kastje steekt.
Dat is oké.

Ik heb een munstuk van 1 euro nodig om 
de kast te sluiten.
Als ik geen muntstuk bij heb, kan ik een 
jeton nemen uit het bakje bij de balie 
met de audiogidsen.
De jetons zijn wit met rood van kleur. 
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AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

Ik steek het muntje in de gleuf aan de binnenkant van de kast. 
Dat muntje krijg ik op het einde van mijn bezoek terug als ik de 
kast terug open doe. 



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Ik doe de kast dicht en sluit met de sleutel.
Ik hou de sleutel goed bij. 
Ik heb de sleutel terug nodig op het einde van mijn bezoek om de 
kast terug open te doen.
Het kan zijn dat mijn sleutel een ander nummer heeft dan op de 
foto.
Dat is oké.
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AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

Ik draai me om.
Daar is de balie met audiogidsen.
Aan de balie staat een medewerker van het museum.

Bij deze balie liggen de jetons voor de vestiaire. 

De medewerker vraagt of ik een audiogids wil.
Ik zeg dat ik graag een audiogids in het Nederlands zou willen.
De medewerker legt uit hoe ik de audiogids moet gebruiken.
Op pagina 65 van dit stappenplan kan ik lezen hoe ik deze 
audiogids kan gebruiken.

Ik neem de audiogids.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Ik ga terug naar de overloop.
Ik ga rechtdoor met de trap naar boven om naar de start van de 
tentoonstelling te gaan.
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Soms kan ik ook naar rechts gaan.
In het Gallo-Romeins Museum is soms een tijdelijke 
tentoonstelling.
Dat is niet altijd zo.
Dat is oké.
Als ik de tijdelijke tentoonstelling wil bezoeken, ga ik naar rechts 
met de trap naar beneden.

AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK

Ik ga verder richting de rood-bruine opening.
Ik ga niet door de rood-bruine opening.
Dat is het museumcafé.

Aan de balie krijg ik ook een touchpen.
Ik gebruik deze touchpen om de touchscreens aan te raken.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Voorbij het museumcafé zie ik een donkere gang.
Ik ga naar binnen. 
Mijn bezoek kan beginnen. 
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AANKOMST VOOR INDIVIDUEEL BEZOEK



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

We komen aan bij het Gallo-Romeins Museum.

AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS

Ik ga naar binnen via de automatische deuren aan de zijkant van 
het grijze blok. 

Ik ben binnen.
Ik ga naar de rechterkant van de paal.

Voor me staat ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen.
Ik wrijf over de bovenkant en onderkant van mijn handen.
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IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Voor me is de balie.
De verantwoordelijke van mijn groep gaat naar de balie om mijn 
groep aan te melden.

Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Tijdens mijn bezoek aan het Gallo-Romeins Museum zal een gids 
mijn groep rondleiden.
De gids komt naar mijn groep.
De gids stelt zichzelf voor.
Ik kan de gidsen herkennen aan de witte badge die ze dragen.
De naam op de badge kan anders zijn dan de naam op de foto.
Dat is oké.
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De gids gaat met de groep naar de rechterkant van de inkomhal.
Ik volg.

AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Ik krijg een oortje met ontvanger van de gids.
Zo zal ik de uitleg van de gids tijdens de rondleiding beter horen.

De gids legt uit hoe het toestel werkt.
Ik doe mijn best om goed op te letten.
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AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS

Ik ga verder.

Ik ga met de trap naar beneden.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS

Ik ga naar rechts.
Ik ga met de trap nog een verdieping naar beneden.
Dat is de verdieping met de toiletten, vestiaire en de balie met 
audiogidsen.

Op het einde van de zaal zijn de toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.
Tijdens mijn bezoek zal ik nog toiletten tegenkomen.
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Aan de rechterkant van de zaal is de vestiaire.

Ik kan mijn spullen aan de kapstokken hangen.
Dan zijn mijn spullen niet beveiligd.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
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AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS

In de vestiaire zijn ook kasten waarin ik mijn spullen kan opbergen 
als ik dat wil.
Dan zijn mijn spullen wel beveiligd.
Ik zoek een kastje dat open is. 
Ik leg mijn materiaal in de kast. 
Het kan zijn dat iemand anders van mijn groep zijn of haar spullen 
in hetzelfde kastje steekt.
Dat is oké.

Ik heb een munstuk van 1 euro nodig om de kast te sluiten.
Als ik geen muntstuk bij heb, kan ik een jeton nemen uit het bakje 
bij de balie met de audiogidsen.
De jetons zijn wit met rood van kleur. 

Ik doe de kast dicht en sluit met de sleutel.
Ik hou de sleutel goed bij. 
Ik heb de sleutel terug nodig op het einde van mijn bezoek om de 
kast terug open te doen.
Het kan zijn dat mijn sleutel een ander nummer heeft dan op de 
foto.
Dat is oké.

Ik heb een munstuk van 1 euro nodig om 
de kast te sluiten.
Als ik geen muntstuk bij heb, kan ik een 
jeton nemen uit het bakje bij de balie 
met de audiogidsen.
De jetons zijn wit met rood van kleur. 



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
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Ik ga terug naar de overloop.
Ik ga rechtdoor met de trap naar boven om naar de start van de 
tentoonstelling te gaan.

Soms kan het zijn dat we eerst naar rechts gaan.
Dat is zo als de gids een rondleiding geeft in de tijdelijke 
tentoonstelling.
De verantwoordelijke van mijn groep zal op voorhand zeggen in 
welk deel de rondleiding zal doorgaan. 

AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS

Ik ga verder richting de rood-bruine opening.
Ik ga niet door de rood-bruine opening.
Dat is het museumcafé.

Ik ga naar links.



IK KOM AAN BIJ HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
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Voorbij het museumcafé zie ik een donkere gang.
Ik ga naar binnen. 
Mijn rondleiding kan beginnen. 

AANKOMST VOOR BEZOEK MET GIDS



MIJN BEZOEK AAN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - ALGEMENE INFORMATIE

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

IK BEZOEK DE TIJDELIJKE TENTOONSTELLING

ZOEKTOCHT: KIJKTOCHT
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MIJN BEZOEK AAN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

In het Gallo-Romeins 
Museum is er heel veel te 
zien en te ontdekken.
Ik kan er bijleren over het 
leven van de mensen vanaf 
de prehistorie tot en met de 
Romeinse tijd.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - ALGEMENE INFORMATIE

Een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum kan bestaan uit 2 delen. 
Ik kan een bezoek brengen aan de permanente tentoonstelling.
Ik kan een bezoek brengen aan de tijdelijke tentoonstelling.
Ik kan meer lezen over de tijdelijke tentoonstelling op pagina 64.
Hieronder kan ik meer lezen over de permanente tentoonstelling 
in het algemeen.
Vanaf pagina 40 kan ik meer lezen over het specifieke verloop van 
deze tentoonstelling. 

De permanente tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum 
bestaat uit 3 verdiepingen. 
Ik start op de benedenverdieping.
Daarna ga ik naar verdieping 1 en verdieping 2.
Op het einde van verdieping 2 ga ik terug naar de 
benedenverdieping. 
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MIJN BEZOEK AAN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

In het museum kan ik meer te weten komen over de geschiedenis 
van de mens vanaf de prehistorie tot en met de Romeinse tijd.
De verschillende zalen en voorwerpen in het museum staan in 
chronologische volgorde. 
Dat wil zeggen dat ze van oud naar jong staan.
Op de zwarte palen kan ik zien over welke periode dit deel van de 
tentoonstelling gaat.

In sommige zalen staat een informatiebord. 
Als ik meer wil leren over iets, dan lees ik de tekst op het bord. 
Ik kan ook vragen aan een begeleider om de tekst op het bord 
voor te lezen. 

Bij sommige voorwerpen staat een kleiner infobord.
Als ik meer wil te weten komen over dit voorwerp kan ik de tekst 
op het kleine infobord lezen.
Ik kan ook vragen aan een begeleider om de tekst op het bord 
voor te lezen. 

In het museum zijn veel vitrines met voorwerpen in.
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Naast de voorwerpen in de vitrine staat een nummer.

Bij deze vitrine is een infobord.
Op dit infobord kan ik meer informatie lezen over de voorwerpen.
Ik ga op zoek naar het nummer van het voorwerp waarover ik 
meer informatie wil weten.
Ik lees de informatie naast het nummer.

In het museum staan enkele schermen met kaarten.
Op deze schermen kan ik een animatie bekijken.

Ik kan kiezen in welke taal de teksten verschijnen.
Ik druk hiervoor op de knop naast of onder het scherm.
Ik druk op de knop met mijn touchpen.
Ik druk op de knop waarbij staat ‘N’.
Dan zie ik de teksten in het Nederlands.
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In het museum staan enkele touchscreens voor kinderen.

Ik druk op de schermen met mijn vingers of touchpen.
De schermen worden regelmatig ontsmet.

Als ik het geluid bij het touchscreen wil horen, zet ik een 
koptelefoon op.
Soms kan het zijn dat ik het geluid ook hoor zonder de koptelefoon 
op te zetten. 

In het museum staan enkele voeltafels.
Op deze voeltafels liggen voorwerpen die ik mag aanraken.
Deze voorwerpen worden regelmatig ontsmet.
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Ik herken de voeltafels aan de hand van de naam ‘Voeltafel’ die op 
het infobord staat.

Ik mag de voorwerpen op de voeltafel aanraken.

Voorwerpen die niet op voeltafels liggen mag ik niet aanraken.

Op sommige plekken in het museum zie ik deze iconen.
Dat wil zeggen dat ik hier mijn audiogids kan gebruiken.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 65.
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In het museum staan enkele opstaande schermen.
Op deze schermen kan ik zien hoe bepaalde voorwerpen gebruikt 
of gemaakt werden.

Soms kan het zijn dat een voorwerp niet aanwezig is in het 
museum.
Dan wordt het voorwerp hersteld of wordt het verder onderzocht.
Dan kan ik het voorwerp niet zien.
Dat is oké.
Als ik een andere keer terug ga naar het museum, kan het zijn dat 
ik het voorwerp wel zal zien. 
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In het museum staan in elke tentoonstellingsruimte figuren en 
dieren in kunsthars.
Deze mag ik niet aanraken.
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Dit is het begin van de permanente tentoonstelling.

Ik wandel door een donkere gang naar de eerste zaal van de 
tentoonstelling.
Ik ga van een ruimte met veel licht naar een ruimte met weinig 
licht.
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IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK

Vanaf pagina 34 kan ik meer lezen over de permanente 
tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum.
Hieronder kan ik meer informatie lezen over het verloop en zaken 
die ik op specifieke plaatsen in de permanente tentoonstelling zal 
tegenkomen.

Het begin van de permanente tentoonstelling is voorbij de
ingang van het museumcafé.
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Ik ben in de tentoonstellingsruimte.
Links van mij zie ik allemaal televisieschermen.
Op deze schermen begint automatisch een film te spelen als ik de 
ruimte binnen stap.
De film duurt ongeveer 3 minuten.

Boven mij hangen boxen.
Uit deze boxen komt het geluid dat bij de film hoort. 
Op sommige plaatsen in de ruimte kan ik het geluid beter horen 
dan op andere.
Dat is oké.
Hoe dichter ik bij een box sta, hoe luider ik het geluid zal horen.

Ik ga verder in de tentoonstellingsruimte.
Aan mijn rechterkant kies ik of ik de audiotour voor kinderen of 
volwassenen wil beluisteren. 

Ik volg een vaste route in de tentoonstelling.
Ik volg hiervoor de pijlen op de grond.
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De vloer in de tentoonstelling bestaat uit houten planken.
Op sommige plaatsen in de tentoonstelling ligt een zwart tapijt.

In de tentoonstellingsruimte is het donker.

Op het einde van de tentoonstellingsruimte ga ik naar de traphal.
In de traphal is er een fel licht.
Ik ga van een ruimte met weinig licht naar een ruimte met meer 
licht.

Ik volg de pijl waarbij staat ‘Permanente collectie Zaal 1’.
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Ik ga door de opening verder.

Ik ga met de trap of lift naar boven.

Ik ben op de eerste verdieping.

Aan het begin van de eerste verdieping staat een dispenser met
ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen op deze plek.
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Ik ben in de volgende tentoonstellingsruimte.

In deze tentoonstellingsruimte is het donker.
Het is wel minder donker dan in de eerste zaal.
Aan het begin van de tentoonstellingsruimte is een kleine opening 
in de muur.

Ik kan door deze opening kijken.
Dan zie ik enkele opgezette koeien staan.

In deze tentoonstellingszaal is een filmzaal.
In deze filmzaal kan ik een kortfilm bekijken.
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Omwille van de Corona-maatregelen is de filmzaal gesloten.
Ik kan de film bekijken op YouTube via deze link:
www.youtube.com/embed/8xxHDBoCEd0
Deze film duurt ongeveer 7 en een halve minuut.

Op het einde van de tentoonstellingsruimte ga ik naar de traphal.
In de traphal is er een fel licht.
Ik ga van een ruimte met weinig licht naar een ruimte met meer 
licht.

Ik ga met de trap of lift naar boven.

Op de tweede verdieping is een groot raam.
Via dit raam komt een fel licht naar binnen.
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Ik ben op de tweede verdieping.

Aan het begin van de tweede verdieping staat een dispenser met
ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen op deze plek.

Op deze verdieping zijn toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.

Ik ga door deze opening verder naar de tentoonstelling.
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Ik ben in de laatste tentoonstellingsruimte.
In deze tentoonstellingsruimte is meer licht.

47

In deze tentoonstellingsruimte staan veel maquettes.
Op de grote maquette zie ik hoe de Romeinse stad Tongeren eruit 
zag.

In een deel van deze zaal ligt een glazen vloer.
Onder dit glas kan ik een mozaïekvloer uit de Romeinse tijd zien.

Ik mag op dit glas stappen als ik dat wil.
Het glas is stevig.
Ik zal er niet doorzakken.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK
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In deze zaal ligt een voelvloer.

48

Ik mag op deze voelvloer stappen als ik dat wil.

Naast de voelvloer staat een bank.
Ik ga op de bank gaan zitten om mijn schoenen uit te doen.

Ik stap met blote voeten over de voelvloer.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK
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De voelvloer bestaat uit verschillende soorten materiaal.
Op het infobord naast de voelvloer kan ik zien over welke 
materialen ik zal stappen.
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Ik ben klaar.
Ik doe mijn schoenen terug aan.

Ik ga verder in de tentoonstellingsruimte.

Ik ga door de opening naar het laatste deel van de tentoonstelling.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK
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Ik ben klaar in deze tentoonstellingsruimte.
Ik ga naar de rechterkant van de zaal.
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Daar staat een touchscreen.
Ik kan de uitleg van de audiogids laten doorsturen naar mijn 
e-mailadres.
Ik ga naar het touchscreen.

Ik steek mijn audiogids in de zijkant van het scherm.

Ik volg de instructies op het scherm.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK
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Ik neem mijn audiogids uit het scherm.
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Ik ga terug naar de verdieping waar de balie met audiogidsen is.

IK BEZOEK HET MUSEUM ZONDER GIDS - VERLOOP VAN HET BEZOEK

Ik ga verder door de opening aan de rechterkant van het
touchscreen.
Het bezoek aan de permanente tentoonstelling is gedaan.

Een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum duurt 
ongeveer anderhalf uur. 
Dat is ongeveer zo lang als een film. 
Het kan zijn dat mijn bezoek langer duurt als ik het zeer 
leuk vind. 
Het kan ook zijn dat mijn bezoek minder lang duurt als 
ik het minder leuk vind.
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Ik ga naar boven. 

Ik zie de balie.
Achteraan de zaal zie ik de museumshop.

Ik ga naar deze balie.
Hier kan ik mijn audiogids afgeven.
Ik leg mijn audiogids in de plastic bak.

Als ik iets in de kastjes van de vestiaire heb gestoken, haal ik eerst 
mijn materiaal uit de kastjes. 
Ik neem mijn sleutel.
Ik open de locker met het nummer van mijn sleutel.
Ik haal mijn materiaal uit de locker. 
Ik neem het muntje uit het bakje aan de binnenkant van de kast.
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Als ik een jeton heb geleend aan het onthaal, dan geef ik deze 
jeton terug af.

Ik ga naar de uitgang.
Ik ga door de deur naar buiten.
Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar

…………………………………………………………………………...........................

(activiteit).
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Ik bezoek het Gallo-Romeins Museum.
Tijdens mijn bezoek krijg ik een rondleiding van een gids.

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Ik wacht tot de gids bij mijn groep komt staan.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Als de gids bij mijn groep is, gaan we naar de vestiaire en de 
toiletten.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 29.

Het kan zijn dat er nog andere mensen meegaan met de gids. 
Dat is mijn groep. 
Ik zorg altijd dat ik bij de groep blijf.

De gids geeft uitleg. 
Ik doe mijn best om flink te luisteren. 
Als ik een vraag heb, mag ik de vraag stellen aan de gids.
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

55

In het Gallo-Romeins 
Museum is er heel veel te 
zien en te ontdekken.
Ik kan er bijleren over het 
leven van de mensen vanaf 
de prehistorie tot en met de 
Romeinse tijd.

Er zijn verschillende rondleidingen in het museum.
De rondleiding kan gaan over de permanente tentoonstelling.
De rondleiding kan gaan over de tijdelijke tentoonstelling.
Ik kan meer lezen over de tijdelijke tentoonstelling op pagina 64.
Hieronder kan ik meer lezen over deze permanente 
tentoonstelling.
Mijn begeleider zal me op voorhand vertellen over welke 
tentoonstelling mijn rondleiding zal gaan. 

De permanente tentoonstelling in het Gallo-Romeins Museum 
bestaat uit 3 verdiepingen. 
Ik start op de benedenverdieping.
Daarna ga ik naar verdieping 1 en verdieping 2.
Op het einde van verdieping 2 ga ik terug naar de 
benedenverdieping. 
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Dit is het begin van de permanente tentoonstelling.
Het begin is voorbij de ingang van het museumcafé.
De gids kan ook in een andere ruimte starten.
Dit is afhankelijk van mijn rondleiding. 
Dat is oké. 

Ik wandel door een donkere gang naar de eerste zaal van de 
tentoonstelling.
Ik ga van een ruimte met veel licht naar een ruimte met weinig 
licht.
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Ik ben in de tentoonstellingsruimte.
Links van mij zie ik allemaal televisieschermen.
Op deze schermen begint automatisch een film te spelen als ik de 
ruimte binnen stap.
Met de gids zullen we hier niet bij blijven staan.

Ik hoor het geluid van de film als ik hier voorbij stap.
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Ik ga verder in de tentoonstellingsruimte.
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De vloer in de tentoonstelling bestaat uit houten planken.
Op sommige plaatsen in de tentoonstelling ligt een zwart tapijt.

In de tentoonstellingsruimte is het donker.

Op het einde van de tentoonstellingsruimte ga ik naar de traphal.
In de traphal is er een fel licht.
Ik ga van een ruimte met weinig licht naar een ruimte met meer 
licht.
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Ik ga door de opening verder.

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Ik ga met de trap of lift naar boven.

Ik ben op de eerste verdieping.

Aan het begin van de eerste verdieping staat een dispenser met
ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen op deze plek.
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Ik ben in de volgende tentoonstellingsruimte.

IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

In deze tentoonstellingsruimte is het donker.
Het is wel minder donker dan de vorige zaal.
Aan het begin van de tentoonstellingsruimte is een kleine opening 
in de muur.

Ik kan door deze opening kijken.
Dan zie ik enkele opgezette koeien staan.
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Op het einde van de tentoonstellingsruimte ga ik naar de traphal.
In de traphal is er een fel licht.
Ik ga van een ruimte met weinig licht naar een ruimte met meer 
licht.
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Ik ga met de trap of lift naar boven.

Op de tweede verdieping is een groot raam.
Via dit raam komt een fel licht naar binnen.
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Ik ben op de tweede verdieping.

Aan het begin van de tweede verdieping staat een dispenser met
ontsmettingsvloeistof.
Ik ontsmet mijn handen op deze plek.
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

Op deze verdieping zijn toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.
Ik zeg aan de gids dat ik even naar het toilet wil.

Ik ga door deze opening verder naar de tentoonstelling.
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Ik ben in de laatste tentoonstellingsruimte.
In deze tentoonstellingsruimte is meer licht.

In een deel van deze zaal ligt een glazen vloer.
Onder dit glas kan ik een mozaïekvloer uit de Romeinse tijd zien.
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS
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Ik mag op dit glas stappen als ik dat wil.
Het glas is stevig.
Ik zal er niet doorzakken.

Ik ga door de opening naar het laatste deel van de tentoonstelling.

Ik ben klaar in deze tentoonstellingsruimte.
Ik ga naar de rechterkant van de zaal.

Ik ga verder door de opening aan de rechterkant van het 
touchscreen.
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IK BEZOEK HET MUSEUM MET GIDS

63

Ik ga naar beneden met de trap of de lift.

Ik ben beneden.
Ik ga door deze opening naar de inkomhal.

Een rondleiding met gids duurt ongeveer anderhalf uur. 
Dat is ongeveer zo lang als een film. 
Het kan zijn dat mijn rondleiding iets langer of korter 
duurt.
Dat is oké.
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In het museum kan ik een tijdelijke tentoonstelling bezoeken. 
Een tijdelijke tentoonstelling is een tentoonstelling die ik alleen 
maar kan bezoeken tijdens een bepaalde periode. 
Daarna zal ik deze tentoonstelling niet meer kunnen bezoeken. 
Dan is er een andere tentoonstelling. 
Soms kan het zijn dat er geen tijdelijke tentoonstelling is.
Dat is oké.
Op de website van het Gallo-Romeins Museum kan ik zien welke 
tentoonstelling er op dit moment in het museum is.

DE TIJDELIJKE TENTOONSTELLING
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Ik kan kiezen om alleen deze tentoonstelling te bezoeken.
Ik kan ook kiezen om deze tentoonstelling en de permanente 
tentoonstelling te bezoeken. 
De volgorde waarin ik de tentoonstellingen bezoek wordt bepaald 
door de reservatie van mijn tijdslot.
Ik moet deze volgorde volgen.

De start van de tijdelijke tentoonstelling is op het kruispunt tussen 
de inkomhal, de vestiaire en de permanente tentoonstelling.
Als er geen tijdelijke tentoonstelling is, dan is de ingang gesloten 
door een touw.

Als er wel een tijdelijke tentoonstelling is, dan is de ingang open.
Dan hangt er ook een affiche van de tijdelijke tentoonstelling.
De affiche kan er anders uitzien dan die op de foto.
Dat is oké.
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In het Gallo-Romeins Museum kan ik naar een audiogids luisteren.
Via deze audiogids zal ik meer te weten komen over het leven van 
de mensen vanaf de prehistorie tot en met de Romeinse tijd. 
Ik krijg een audiogids aan het begin van de permanente 
tentoonstelling.

HOE GEBRUIK IK DE AUDIOGIDS?
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Op de audiogids staan 3 knoppen.
Via de knop in het midden kan ik de uitleg pauzeren.
Via de knop aan de linkerkant kan ik het volume stiller zetten.
Via de knop aan de rechterkant kan ik het volume luider zetten. 

In het begin van de permanente tentoonstelling wordt uitgelegd 
hoe de audiogids werkt.
Daar kies ik of ik de verhalen voor kinderen of volwassenen wil 
horen.

Dit is een audiogids. 
Aan de audiogids kan een lint hangen, maar soms ook niet. 
Dat is oké. 

Ik hou de audiogids tegen mijn oor om de uitleg te horen.
Ik kan ook een koptelefoon of oortjes gebruiken om naar de uitleg 
te luisteren. 



Ik plaats mijn audiogids tegen het icoontje.  
Ik hoor een biepgeluid.  
Nu zal de uitleg automatisch starten.
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Soms wordt bij deze uitleg een vraag gesteld.
Dan kan ik het antwoord ingeven via mijn audiogids.
Ik druk op de linkerknop voor ‘Antwoord A’. 
Ik druk op de middelste voor ‘Antwoord B’.
Ik druk op de rechterknop voor ‘Antwoord C’.

De audiogids zal daarna zeggen welk antwoord juist was.

Dit is het icoon voor de volwassentour.
Als ik mijn audiogids hier tegen hou, start de uitleg voor 
volwassenen.

Dit is het icoon voor de kindertour. 
Als ik mijn audiogids hier tegen hou, start de uitleg voor kinderen.

MIJN BEZOEK AAN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
HOE GEBRUIK IK DE AUDIOGIDS?



Bij sommige iconen staat een rode ster.
Dat wil zeggen dat dit topstukken uit de rondleiding zijn.

Ik kan ervoor kiezen om enkel naar deze stukken te luisteren.
Dan zal mijn audiotour korter zijn.
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Op het einde van de tentoonstelling leg ik mijn audiogids in de 
plastic bak aan de balie van de audiogidsen. 

MIJN BEZOEK AAN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM
HOE GEBRUIK IK DE AUDIOGIDS?
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Ik bezoek het Gallo-Romeins Museum met mijn gezin.
Tijdens mijn bezoek aan het museum zal ik de kijktocht doen.
Dit is een zoektocht voor kinderen vanaf 5 jaar tot 12 jaar en hun 
begeleiders.
Hier kan ik meer lezen over deze kijktocht.

ZOEKTOCHT: DE KIJKTOCHT
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Ik ben in de inkomhal van het Gallo-Romeins Museum.
Ik ga naar de balie aan de rechterkant.

Ik zeg aan een medewerker van het museum dat ik graag de
kijktocht zou doen.
Dit is gratis.
De medewerker zal me uitleg geven over de kijktocht.

Ik krijg een speurboekje.
Dit boekje heeft 2 kanten.  
Beginnende speurder gebruiken de gele kant van het boekje.
Ervaren speurneuzen gebruiken de blauwe kant van het boekje.
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In het boekje kan ik meer uitleg lezen over de kijktocht.

ZOEKTOCHT: DE KIJKTOCHT
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Tijdens de kijktocht moet ik 10 voorwerpen vinden in het 
museum.
Ik ga op zoek naar de vloerstickers die bij de kijktocht horen. 

Ik zoek het object in de vitrine dat lijkt op de afbeelding op de 
sticker. 

In mijn boekje staan enkele afbeeldingen. 
Ik kies de afbeelding dat lijkt op het voorwerp in de vitrine. 
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Op het einde van mijn kijktocht ga ik naar de balie.
Ik zeg aan de medewerker van het museum dat ik de kijktocht heb 
gedaan.
Deze medewerker zal me een beloning geven.

ZOEKTOCHT: DE KIJKTOCHT
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museum zijn er twee locaties met toiletten. 
Er is een toilet in de buurt van de inkomhal.
Er is een toilet op verdieping 2.

HET TOILET
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De toiletten bij de inkomhal zijn op het einde van de vestiaire.
Dit is op verdieping -1.

Ik ben op het einde van de vestiaire.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik dat wil.

In de toiletten hoor ik een blazend geluid van het 
ventilatiesysteem.



WAAR VIND IK HET TOILET?

De andere toiletten zijn aan het begin van de tentoonstelling op 
verdieping 2.

HET TOILET
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Dit zijn de toiletten.
Ik kan hier naar het toilet gaan als ik wil.



VERPLAATSEN TUSSEN VERDIEPINGEN

IK NEEM DE LIFT OF DE TRAP
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Ik kan naar beneden en boven gaan met de trap.

Ik kan naar beneden en boven gaan met de lift.

Naast de knoppen in de lift kan ik zien wat er op die verdieping te 
zien is.



FYSIEKE BEPERKING

In het museum zijn enkele zaken die mensen met een fysieke 
beperking gratis mogen lenen.
Er zijn een aantal rolstoelen beschikbaar.

MOGELIJKHEDEN VOOR MENSEN MET EEN FYSIEKE BEPERKING
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Er zijn ook enkele klapstoeltjes beschikbaar in het museum.

Als ik deze stoeltjes open klap, kan ik er op gaan zitten.

Deze rolstoelen en klapstoelen kan ik vinden in de zaal rechts van 
de inkombalie.
Ik kan ook klapstoelen vinden aan de balie van de audiogidsen.



FYSIEKE BEPERKING

Ik vraag aan een medewerker aan de balie of ik een rolstoel of 
stoeltje mag gebruiken. 
Deze medewerker zal me helpen om een te nemen.
Op het einde van mijn bezoek breng ik de rolstoel of stoel terug.

MOGELIJKHEDEN VOOR MENSEN MET EEN FYSIEKE BEPERKING
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WAAR KAN IK IETS ETEN?
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET MUSEUMCAFE

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET MUSEUMCAFE
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WAAR KAN IK IETS ETEN?

In het Gallo-Romeins Museum is een museumcafé.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET MUSEUMCAFE
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Ik kan iets eten of drinken in het museumcafé.

Opmerking: Het museumcafé is helaas gesloten. Ik zal hier tijdens 
mijn bezoek niet kunnen eten of drinken. 



WAAR KAN IK IETS ETEN?

In het Gallo-Romeins Museum is een museumcafé.

Opmerking: Het museumcafé is helaas gesloten. 
Ik zal hier tijdens mijn bezoek niet kunnen eten of drinken. 
Dat is oké.

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET MUSEUMCAFE
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DE MUSEUMSHOP
IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
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DE MUSEUMSHOP

In het Gallo-Romeins Museum is een Museumshop. 
Deze Museumshop is aan de linkerkant van de balie.
In die Museumshop mag ik iets kopen op het einde van mijn 
bezoek. 
Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ………………… euro is.

IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
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Ik ontsmet mijn handen voor ik de Museumshop binnen ga.

Ik volg de vaste wandelrichting in de Museumshop.

Ik betaal aan de kassa.
Ik doe mijn best om zoveel mogelijk met bancontact te betalen.



DE MUSEUMSHOP

In het Gallo-Romeins Museum is een Museumshop. 
Ik zal niets kopen in de Museumshop. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
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EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het Gallo-Romeins Museum is gedaan. 
Ik ga naar naar de inkomhal. 

EINDE

Als ik een jeton heb geleend aan het onthaal, dan geef ik deze 
jeton terug af.

Ik ga naar de uitgang.
Ik ga naar buiten. 
Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar

…………………………………………………………………………...........................

(activiteit).
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Als ik iets in de kastjes van de vestiaire heb gestoken, haal ik eerst 
mijn materiaal uit de kastjes. 
Ik neem mijn sleutel.
Ik open de locker met het nummer van mijn sleutel.
Ik haal mijn materiaal uit de locker. 
Ik neem het muntje uit het bakje aan de binnenkant van de kast.



DE TERUGWEG
IK GA TE VOET EN MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende 

activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Tongeren.
De wandeling duurt ongeveer 10 minuten.

IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………….
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Gallo-Romeins Museum naar de parking waar onze 
auto geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Gallo-Romeins Museum naar de bushalte van de 

bus met nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar mijn fiets. 
Ik doe mijn fietsslot open. 
Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  
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DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne dag van. 
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