
Datum: 19 mei 2021 
 
Betreft: bezoek slavernij tentoonstelling Rijksmuseum 
 
Geachte ouder/verzorger, beste leerling, 
 
U ontvangt deze brief in verband met de geplande excursie naar het Rijksmuseum. 
Gelukkig gaan de musea weer open en kunnen de leerlingen van de 4 havo groep geschiedenis als 
een van de eerste leerlingen in Amsterdam de gisteren geopende 
tentoonstelling bezoeken. 
 
Op dinsdag 25 mei worden we om 13:00 uur verwacht bij de ingang van het Rijksmuseum. 
De leerlingen vertrekken om 12:00 uur vanaf De Apollo, of samen met de begeleidend 
docenten of met eigen vervoer. Na het bezoek gaan de leerlingen zelfstandig richting huis. 
 
Vanwege de geldende maatregelen omtrent Covid-19 gelden er een aantal spelregels. 
Op de starttijd van het tijdslot kan je je in de fietspassage van het Rijksmuseum melden bij 
een collega van de beveiliging. Die zal voor jullie de draaideur van het museum openen. We 
vragen jullie 1 voor 1 gebruik te maken van de draaideur. Denk daarbij ook aan het houden 
van afstand. 
 

  In het atrium zullen andere collega’s jullie welkom heten en staan er karren klaar waar jullie 
je jassen en tassen in kunnen opbergen. 

 De klas wordt vervolgens in 2 groepen (per groep max. 15 leerlingen) naar de tentoonstelling 
gebracht. Hier krijgen jullie de audiotour uitgereikt. Met de audiotour kunnen leerlingen 
zelfstandig de tentoonstelling bezoeken. Het bezoeken van de tentoonstelling met de 
audiotour duurt ongeveer 1,5 uur. 

 In het museum dienen alle docenten en leerlingen een mondkapje te dragen. Bovendien dient 
er zoveel mogelijk 1,5m afstand te worden gehouden.  
Bereid de leerlingen hier ook op voor, zodat zij niet tijdens het bezoeken van de 
tentoonstelling toch in groepjes door het museum lopen. 

 Verder geldt in navolging van de algemene RIVM-regels: bij klachten die mogelijk wijzen op 
Covid-19, blijf je thuis en kom je niet naar het museum. 
 

Na het bezoeken van de tentoonstelling lopen jullie langs het publieksproject Look at me Now. In dit 
project worden bezoekers uitgenodigd hun indrukken van de tentoonstelling te vertalen naar tien 
hedendaagse beelden. Jullie zullen als klas een korte introductie krijgen bij Look at me Now en een 
opdracht meekrijgen waarmee jullie ook kunnen bijdragen aan één van de tien beelden. Na jullie  
bezoek mailen we de opdrachten naar jullie toe, zodat je deze een plek kan geven in de lessen. 
 
Tevens krijgen jullie het educatieve magazine Slavernij en nu? mee. We verzoeken u de brief thuis 
ook te bespreken. Het kan ook zeker waardevol zijn om samen met uw kind het bezoek kort 
inhoudelijk voor te bereiden. Je zou hiervoor bijvoorbeeld de Stories over de tentoonstelling kunnen 
gebruiken. 
Vooral na het bezoek is het interessant om terug te horen wat uw kind ervaren heeft en welke  
ervaringen er zijn opgedaan. 
 
We wensen iedereen een veilig en leerzaam bezoek toe! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De geschiedenis sectie van De Apollo 


