MIJN BEZOEK AAN HET MSK

1

WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

Binnenkort ga ik naar het MSK. Dit is het Museum voor Schone Kunsten in Gent. Van 1 februari tot en
met 30 april kan ik in het MSK gaan kijken naar de grootste Van Eyck-tentoonstelling ter wereld. Deze
bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het MSK. Ik bekijk deze bundel goed op
voorhand. Zo ben ik goed voorbereid.

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar het MSK.
…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee. Ik
doe mijn best om te vertrekken naar het MSK om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein
beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De route naar het MSK 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.
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Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar het museum. Soms kan er veel echo zijn in het
museum. Een koptelefoon kan me helpen als ik hier last van heb.

3

HOE GA IK NAAR HET MSK?
IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
IK GA MET DE TREIN EN TE VOET
IK GA MET DE AUTO
IK GA MET DE BUS
IK GA MET DE TRAM
IK GA MET DE FIETS
IK GA TE VOET

4

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS

Ik ga met de trein naar het MSK.
Ik stap op in het station van …………………………………………………………………………………………………..
Ik stap uit in het station van Gent-Sint-Pieters.

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte op perron 15. Ik neem de bus met nummer 55, 58,
70, 71, 72, 76, 77 of 78.
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Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer 5 minuten. Ik stap af aan halte ‘Gent Ledeganckstraat’.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een beetje stappen tot de ingang van het MSK.
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IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Ik ga met de trein naar het MSK.
Ik stap op in het station van …………………………………………………………………………………………………..
Ik stap uit in het station van Gent-Sint-Pieters.

Als ik van de trein stap, moet ik nog 15 minuten wandelen tot de ingang van het MSK. Ik zoek op
voorhand de wandelroute op via Google Maps.

7

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar het MSK. Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.

Als we bij het MSK zijn, zoeken we naar parking voor de auto. Door de drukte die verwacht wordt
voor deze tentoontelling, kan het zijn dat er weinig parking is in de buurt van het museum.

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een beetje stappen tot de ingang van het MSK.

8

IK GA MET DE BUS

Ik ga met de bus naar het MSK. Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). Ik stap op
de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het MSK.

9

IK GA MET DE TRAM

Ik ga met de tram naar het MSK. Ik wandel naar de tramhalte van tam …………. (tramnummer). Ik stap
op de tram. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.

Als ik van de tram stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het MSK.

10

IK GA MET DE FIETS

Ik ga met de fiets naar het MSK.

Als ik aan het MSK ben, zet ik mijn fiets in de fietsenstalling. Ik doe mijn fiets op slot.

Ik stap naar de ingang van het MSK.

11

IK GA TE VOET

Ik ga te voet naar het MSK.

12

IK KOM AAN BIJ HET MSK: WAT NU?
IK HEB NOG GEEN TICKET GERESERVEERD
IK HEB EEN TICKET

13

IK HEB NOG GEEN TICKET GERESERVEERD

We komen aan bij het MSK. Ik herken het MSK aan de twee engelen die bovenop het gebouw staan.

Ik ga met de trap naar boven.

Ik ben boven. Hier staat een bord. Daarop staat wat ik moet doen.

14

Ik heb nog geen ticket. Ik ga rechtdoor.

Aan de ingang staat een bord. Hierop kan ik zien of er nog tickets zijn voor de dag van mijn bezoek.

15

Hier staan 1 of 2 medewerkers van het museum. Zij zullen me zeggen langs welke kant ik moet gaan.

Ik ga door de glazen deur aan mijn linkerkant naar binnen in de inkomhal.

16

Voor mij is de ticketbalie. Ik heb nog geen ticket gekocht. Ik ga eerst naar de ticketbalie.

Ik schuif aan in de rij. Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Een bezoek aan het MSK kan uit twee delen bestaan: de vaste tentoonstelling en de tijdelijke
tentoonstelling van Van Eyck. Aan de kassa kies ik welke tentoonstelling ik wil zien. Ik kan kiezen om
ze alle twee te doen of maar 1 van de 2. Ik kan ook kiezen in welke volgorde ik ze doe. Ik zeg aan de
meneer of mevrouw aan de kassa welke tentoonstelling ik wil zien.

17

Ik krijg een ticket. De afbeelding op het ticket kan anders zijn dan op de foto hierboven.

Per tijdslot is er maar een maximumaantal mensen dat binnen mag in het museum. Als ik op
voorhand nog geen ticket heb gekocht, kan het zijn dat ik even moet wachten omdat het te druk is in
het museum. Ik doe mijn best om geduldig te wachten. Als ik zeker wil zijn van mijn plaats, reserveer
ik mijn ticket op voorhand via de website.

Ik heb een ticket gekocht. Ik ga naar de rechterkant van de inkomhal.
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Daar is een glazen deur. Ik ga door de glazen deur naar de vestiaire.

Ik ga naar beneden met de trap of met de lift.

Ik ben beneden. Ik ga door de glazen deur aan de linkerkant.

19

Rechts van mij is de vestiaire. De vestiaire is gratis. Als ik een rugzak bij heb, moet ik deze hier
afgeven. Ik kan ook mijn jas afgeven als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek kan ik mijn spullen
hier terug komen ophalen.

Er zijn 2 balies. Er is een balie waarboven ‘IN’ staat. Er is ook een balie waarboven ‘UIT’ staat.

Ik ga naar de balie waarboven ‘IN’ staat.
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Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Het is mijn beurt. Ik geef mijn spullen af aan de medewerker van de vestiaire.

Als ik een handtas wil bijhouden in het museum, mag deze niet groter zijn dan het grijze bakje. Het
kan zijn dat de medewerker zal vragen om mijn handtas in het bakje te steken. Als mijn handtas er in
kan, mag ik de handtas meenemen in het museum. Als mijn handtas er niet in kan, moet ik de
handtas in de vestiaire achterlaten. Op het einde van mijn bezoek krijg ik deze terug.

21

Ik krijg een nummertje. Dit hou ik goed bij. Ik heb het nummertje nodig om op het einde van mijn
bezoek mijn spullen terug te krijgen.

Als ik op het einde van mijn bezoek iets wil/mag kopen in de museumshop hou ik best mijn
portefeuille bij.

Aan de andere kant van de vestiaire is een toilet. Als ik naar het toilet moet, ga ik best eerst. In het
museum is geen toilet meer.

22

Ik ga terug naar boven. Mijn bezoek kan beginnen.

Ik ben in de inkomhal. Ik ga naar de deur aan de linkerkant van de infobalie.

Dit is de infobalie.

23

Aan de infobalie kan ik een plattegrond van het museum nemen als ik dat wil.

Voor de ingang staat een medewerker van het museum. Ik toon mijn ticket aan deze persoon.

Ik kan de medewerkers herkennen aan deze blauwe T-shirt.

24

Mijn ticket wordt gecontroleerd. Ik mag verder in het museum.

Daar staan enkele bewakers.
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De bewakers kan ik herkennen aan dit uniform. Soms kan het zijn dat de bewakers mij zullen
controleren. Zij controleren of ik geen voorwerpen bij heb die ik niet mag meedoen in het museum
zoals eten en drinken. Dat is oké. Nadat ze mij gecontroleerd hebben, mag ik verder in het museum.
Nu begint mijn bezoek.
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IK HEB EEN TICKET GERESERVEERD VOOR HET MUSEUM

We komen aan bij het MSK. Ik herken het MSK aan de twee engelen die bovenop het gebouw staan.

Ik ga met de trap naar boven.

Ik ben boven. Hier staat een bord. Daarop staat wat ik moet doen.

27

Ik heb een ticket. Ik volg het pad aan de rechterkant om naar binnen te gaan.

Hier staan 1 of 2 medewerkers van het museum. Zij zullen me zeggen langs welke kant ik moet gaan.
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Ik ga door de glazen deur aan mijn rechterkant naar binnen in de inkomhal.

Ik ben in de inkomhal.
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Ik heb al een ticket gekocht. Ik moet niet meer aanschuiven aan de ticketbalie. Ik ga naar de
rechterkant van de inkomhal. Daar is een glazen deur. Ik ga door de glazen deur naar de vestiaire.

Ik ga naar beneden met de trap of met de lift.

Ik ben beneden. Ik ga door de glazen deur aan de linkerkant.
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Rechts van mij is de vestiaire. De vestiaire is gratis. Als ik een rugzak bij heb, moet ik deze hier
afgeven. Ik kan ook mijn jas afgeven als ik dat wil. Op het einde van mijn bezoek kan ik mijn spullen
hier terug komen ophalen.

Er zijn 2 balies. Er is een balie waarboven ‘IN’ staat. Er is ook een balie waarboven ‘UIT’ staat.

Ik ga naar de balie waarboven ‘IN’ staat.
31

Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Het is mijn beurt. Ik geef mijn spullen af aan de medewerker van de vestiaire.

Als ik een handtas wil bijhouden in het museum, mag deze niet groter zijn dan het grijze bakje. Het
kan zijn dat de medewerker zal vragen om mijn handtas in het bakje te steken. Als mijn handtas er in
kan, mag ik de handtas meenemen in het museum. Als mijn handtas er niet in kan, moet ik de
handtas in de vestiaire achterlaten. Op het einde van mijn bezoek krijg ik deze terug.

32

Ik krijg een nummertje. Dit hou ik goed bij. Ik heb het nummertje nodig om op het einde van mijn
bezoek mijn spullen terug te krijgen.

Als ik op het einde van mijn bezoek iets wil/mag kopen in de museumshop hou ik best mijn
portefeuille bij.

Aan de andere kant van de vestiaire is een toilet. Als ik naar het toilet moet, ga ik best eerst. In het
museum is geen toilet meer.

33

Ik ga terug naar boven. Mijn bezoek kan beginnen.

Ik ben in de inkomhal. Ik ga naar de deur aan de linkerkant van de infobalie.

Dit is de infobalie.

34

Aan de infobalie kan ik een plattegrond van het museum nemen als ik dat wil.

Voor de ingang staat een medewerker van het museum. Ik toon mijn ticket aan deze persoon.

Ik kan de medewerkers herkennen aan deze blauwe T-shirt.

35

Mijn ticket wordt gescand. Ik mag verder in het museum.

Daar staan enkele bewakers.

36

De bewakers kan ik herkennen aan dit uniform. Soms kan het zijn dat de bewakers mij zullen
controleren. Zij controleren of ik geen voorwerpen bij heb die ik niet mag meedoen in het museum
zoals eten en drinken. Dat is oké. Nadat ze mij gecontroleerd hebben, mag ik verder in het museum.
Nu begint mijn bezoek.
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HET BEZOEK AAN HET MSK
IK BEZOEK HET MSK ZONDER GIDS
DE VASTE COLLECTIE
TENTOONSTELLING VAN EYCK
ATELIER VAN EYCK
IK BEZOEK HET MSK MET GIDS
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IK BEZOEK HET MSK ZONDER GIDS

Ik ben in de tentoonstellingsruimte.

Een bezoek aan het MSK bestaat uit 3 delen: de vaste collectie, de tentoonstelling over Van Eyck en
Atelier van Eyck. Ik kan kiezen in welke volgorde ik deze delen doe.

De vaste collectie start aan de rechterkant van deze zaal.
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De tentoonstelling over Van Eyck start aan de overkant van deze zaal. Als ik met deze tentoonstelling
wil starten, volg ik de rechterkant van het gangpad.

Ik kan naar het Atelier Van Eyck gaan via deze deur aan de rechterkant van de inkomhal.
Hieronder lees ik meer informatie over het museum zelf.

In het MSK wordt gewerkt met tijdslots. Dat wil zeggen dat ik op een specifiek uur naar de
tentoonstellingsruimte mag gaan. Per tijdslot is er maar een maximumaantal mensen dat binnen mag
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in het museum. Ik mag om …………………………………………….. uur naar binnen gaan in de tentoonstelling.
Eens ik binnen ben, mag ik zolang blijven als ik wil.

In het MSK is veel echo omdat de zalen soms zeer groot zijn. Soms zijn er ook rondleidingen met gids
bezig, dan hoor ik de gids ook in andere zalen praten. Als ik dit lastig vind, kan ik een koptelefoon
opzetten die ik meeheb van thuis.

In sommige zalen is veel licht. In sommige zalen is weinig licht. Op de sensorische kaart kan ik zien in
welke zalen dit is. Dan kan ik ook zien wanneer ik van veel naar weinig licht ga of omgekeerd. Ik kan
de sensorische kaart downloaden op de website van Toerisme voor Autisme.

In het museum staan verschillende zetels en stoelen. Daar mag ik op gaan zitten als ik wat moe wordt
of als ik wil rusten.
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In het museum staan ook doorzichtige stoelen. Daar ga ik niet op gaan zitten. Die stoelen zijn voor de
bewakers.

In het museum zijn ook bewakers. Ik kan hen herkennen aan dit uniform. Op hun uniform staat een
grote letter ‘V’. Zij dragen ook een naamkaartje. Zij letten er op dat ik de afspraken van het museum
volg.
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In het museum zijn ook andere medewerkers aan het werken. Deze medewerkers kan ik herkennen
aan deze T-shirt. Als ik hulp nodig heb of vragen heb, kan ik dat aan deze mensen vragen. Zij zullen
me helpen.

In het museum kan het druk zijn. Soms kan het zijn dat ik even moet wachten om een kunstwerk
goed te kunnen zien. Dat is oké.

Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Een bezoek aan het MSK duurt ongeveer 2 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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DE VASTE TENTOONSTELLING

Ik breng een bezoek aan de vaste tentoonstelling. Dit is de start van de vaste tentoonstelling.

De start van deze tentoonstelling is aan de rechterkant van de grote hal.
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In deze tentoonstelling is er geen vaste route. Ik kan zelf kiezen in welke volgorde ik de verschillende
kamers bezoek. De kamers hebben allemaal een nummer. Ik kan de nummers niet in volgorde doen,
want de nummers volgen elkaar niet altijd op zoals het hoort.

Soms zie ik groene pijlen in het museum. Deze pijlen horen niet bij een route. Ik kan de pijlen niet
volgen.

In het museum kan ik veel te weten komen over de kunstwerken. In sommige zalen hangt een
informatiebord. Als ik meer wil leren over iets, dan lees ik de tekst op het bord.
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Die tekst is in 3 talen geschreven. Ik ga op zoek naar de tekst waar ‘nl’ bij staat. Die tekst is in het
Nederlands. Als ik dit wil, kan ik aan mijn begeleiders vragen om de tekst voor mij voor te lezen.

Bij de meeste kunstwerken hangt een klein bordje. Op dat bordje staat de naam van het kunstwerk,
de naam van de kunstenaar en het jaar waarin het kunstwerk gemaakt is.

Als er teveel kunstwerken aan de muur hangen, dan hangt er geen bordje naast met informatie. Dat
is zo in zaal 19. Dan staat er in het midden van de zaal een tafel.
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Op de tafels worden de schilderijen die aan de muren hangen voorgesteld door vierkanten en
rechthoeken. In deze vierkanten en rechthoeken staat een nummer.

Als ik de naam van het kunstwerk wil weten, dan kijk ik waar het kunstwerk hangt op de muur. Ik
zoek het nummer dat daarbij hoort. Ik kijk welke informatie bij dit nummer staat.

In de meeste zalen staat het zaalnummer of de zaalletter ook op de muur. De naam van de zaal en de
periode waarin de kunst gemaakt werd staat ook op de muur.
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Bij de meeste doorgangen zal ik op de muur het nummer zien van de twee zalen. De foto hierboven
wil bijvoorbeeld zeggen dat zaal 4 aan de rechterkant is. Zaal 7 is aan de linkerkant.

Dit zijn enkele kunstwerken in zaal 14 en 15. Dit is de tentoonstelling van Patrick Van Caeckenbergh.

In deze tentoonstelling kan ik een brochure nemen met meer informatie over de kunstwerken.
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In zaal 8 is er een kleine lift om naar boven te gaan. Dit is enkel voor mensen die in een rolstoel
zitten of niet goed meer kunnen stappen.

Als ik de lift wil gebruiken, ga ik op zoek naar iemand die werkt in het museum. Alleen zij kunnen de
lift bedienen.

Ik kan ook met de trap gaan.
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TENTOONSTELLING VAN EYCK

Ik breng een bezoek aan de tentoonstelling over Van Eyck. Dit is de ingang van de tentoonstelling
over Van Eyck.

Ik ben in een grote hal. Ik ga verder naar de overkant van de hal.
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Ik ga door de glazen deur.

Ik ben in een ronde zaal. Ik ga verder naar de overkant van de zaal.
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Ik ga met de trap naar boven.

Ik ben op een tussenverdieping. Ik ga verder met de tweede trap naar boven.

Links is een deur. Daar is de start van de tentoonstelling over Van Eyck. Hier staat een medewerker
van het museum. Deze persoon zal mijn ticket nog eens controleren. Ik toon mijn ticket. Ik ga door de
deur naar binnen.
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Ik ben in een grote zaal.

Rechts van de zaal staat een rek met krukken. Ik mag een kruk nemen. In het museum is niet zoveel
plaats om te zitten. Als ik deze kruk meeneem, heb ik altijd plaats om te zitten. Op het einde van mijn
bezoek geef ik de kruk terug.

Ik kan de kruk opendoen. Zo kan ik er op gaan zitten.
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In deze zaal kan ik een plattegrond nemen van de tentoonstelling.

Dit is de plattegrond van het museum. Alle kamers worden met een nummer of letter aangeduid op
de kaart. Ik kan weten wat ik in die kamer kan zien door in de lijst boven de plattegrond het
bijhorende nummer of letter te zoeken. In het museum is een vaste route. Ik kan niet zelf kiezen in
welke volgorde ik de kamers bezoek.
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Als ik dat wil, kan ik ook een gratis audiogids nemen. Dan ga ik naar deze stand.

Daar staat meestal een medewerker van het MSK. Ik herken de medewerker aan hun blauwe T-shirt.

Ik zeg dat ik graag een audiogids zou krijgen. De medewerker geeft mij een audiogids.
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Dit is de audiogids.

Links van de stand staan twee tafels. Er is een tafel voor volwassenen. Dat is de rechtertafel. Hierop
staan verschillende bakjes met een vlag op. Ik richt mijn audiogids naar het bakje met de vlag van
Nederland. Zo kan ik de audiogids in het Nederlands beluisteren. Ik kan mijn audiogids maar 1 keer
scannen. Ik let er dus goed op dat ik de juiste kies. Als mijn audiogids gescand is, hoor ik een biep.
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Er is ook een tafel voor kinderen. Dat is de linkertafel. Hierop staan ook verschillende bakjes met een
vlag op. Ik richt mijn audiogids naar het bakje met de vlag van Nederland. Zo kan ik de audiogids in
het Nederlands beluisteren. Ik kan mijn audiogids maar 1 keer scannen. Ik let er dus goed op dat ik
de juiste kies. Als mijn audiogids gescand is, hoor ik een biep.

Op de audiogids zijn 3 knoppen. De knop in het midden heb ik niet nodig. De uitleg start automatisch.
Ik kan de audiogids wel stiller zetten door op de linkerknop te drukken. Ik kan de audiogids ook luider
zetten door op de rechterknop te drukken.

Nu kan ik verder gaan naar de tentoonstelling.
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In de tentoonstelling over Van Eyck zal ik niet enkel kunstwerken van Van Eyck zien. Op de
bovenverdieping zal ik kunstwerken zien die me een idee geven over de streek waar Van Eyck
woonde, kunstenaars die geïnspireerd zijn door Van Eyck en dergelijke meer.

Op de benedenverdieping zal ik kunstwerken van Van Eyck zelf zien. Op de benedenverdieping is het
donker.

In zaal 4 is een videowall. Daarom is het in deze zaal donker.
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Dit is de videowall. Daar kan ik een film kijken over verschillende mensen die praten over de panelen
van Van Eyck. Deze film duurt ongeveer 7 minuten.

Ik scan mijn audiogids om het geluid bij de film te horen. Het scanbakje is aan de rechterkant van de
ingang van de zaal.

Als ik wil, kan ik op de stoelen gaan zitten terwijl ik naar de film kijk.
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Ik kan ook op mijn eigen kruk zitten die ik heb meegenomen aan het begin van de tentoonstelling.

In zaal 4 staat ook een tafel. Op deze tafel ligt een catalogus waar verschillende kunstwerken in
staan. Ik kan door deze catalogus bladeren als ik dat wil.

Als ik klaar ben met zaal 5, ga ik met de trap naar beneden naar zaal 6.
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Er is ook een kleine lift om naar beneden te gaan. Dit is enkel voor mensen die in een rolstoel zitten
of niet goed meer kunnen stappen.

Als ik de lift wil gebruiken, ga ik op zoek naar iemand die werkt in het museum. Alleen zij kunnen de
lift bedienen.

Ik herken de medewerkers aan hun blauwe T-shirt.
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In zaal 6 speelt een film. Er is geen geluid bij deze film.

Bij zaal 10 en 11 moet ik een kleine lus maken. Ik ga eerst naar zaal 10. Daarna ga ik terug naar zaal 9
om zo verder naar zaal 11 te gaan.

In de tentoonstelling kan ik veel te weten komen over de kunstwerken. In sommige zalen staat
informatie te lezen op de muur. Als ik meer wil leren over iets, dan lees ik deze teksten op de muren.
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In deze tentoonstelling kan ik ook meer informatie horen over een kunstwerk door mijn audiogids te
gebruiken. Elke stop van de audiogids duurt ongeveer 3 tot 4 minuten. Het kan zijn dat de stop langer
of korter duurt. Dat is oké.

Soms kan het zijn dat ik niet alleen informatie zal horen door de audiogids, maar ook muziek. Dat is
oké.

De audiogids bestaat uit 2 delen. Het bakje waaruit het geluid komt en een koord. Dit koord kan ik
rond mijn nek hangen. Zo zal ik de audiogids niet kwijtspelen.

63

Als ik bij een kunstwerk een plakkaat met een geluidssymbool zie staan, kan ik de audiogids
gebruiken. Het bovenste symbool op deze foto is het symbool voor de volwassenen. Het onderste
symbool is het symbool voor de kinderen. Ik richt mijn audiogids naar het plakkaat. De uitleg of
muziek zal automatisch starten.

Ik ben in zaal 13. Dit is de laatste zaal van de tentoonstelling over Van Eyck.
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Ik ga door deze deur terug naar de grote inkomhal. Als ik door deze deur ga, kan ik niet meer terug
naar binnen.

Ik ben terug in de inkomhal. Daar staan medewerkers van het museum. Ik geef mijn audiogids af aan
de medewerkers.

Als ik een kruk heb gebruikt, kan ik deze aan het rekje dat aan de uitgang staat.
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ATELIER VAN EYCK

Ik breng een bezoek aan Atelier Van Eyck. Dit is de ingang van het Atelier Van Eyck.

Hier kan ik enkele activiteiten doen zoals bijvoorbeeld tekenen. Op woensdagnamiddag en
zondagvoormiddag worden hier activiteiten georganiseerd door medewerkers van het MSK.
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IK BEZOEK HET MSK MET GIDS

Mijn bezoek is op voorhand gereserveerd door mijn begeleider. Ik hoef geen ticket meer te kopen. Ik
volg de stappen van de bezoekers die reeds een ticket hebben gereserveerd. Ik ga naar de
tentoonstellingsruimte.

Ik ga naar het einde van de zaal. Daar is een infopunt voor groepen.

Ik doe mijn best om hier geduldig te wachten op mijn gids.
67

Van de gids krijg ik een headset. Zo zal ik de uitleg van de gids goed horen.

De gids geeft bij elk deel uitleg. Ik doe mijn best om flink te luisteren. Als ik een vraag heb, mag ik de
vraag stellen aan de gids.

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.
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Als de gids bij mijn groep is gaan we samen naar de volgende zaal. We gaan door de glazen deur.

Ik ben in een ronde zaal. Ik ga verder naar de overkant van de zaal.
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Ik ga met de trap naar boven.

Ik ben op een tussenverdieping. Ik ga verder met de tweede trap naar boven.

Links is een deur. Daar is de start van de tentoonstelling over Van Eyck. De gids begeleidt mijn groep
door de deur.
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Ik ben in een grote zaal.

Rechts van de zaal staat een rek met krukken. Ik mag een kruk nemen. In het museum is niet zoveel
plaats om te zitten. Als ik deze kruk meeneem, heb ik altijd plaats om te zitten. Op het einde van mijn
bezoek geef ik de kruk terug.

Ik kan de kruk opendoen. Zo kan ik er op gaan zitten.
71

In de tentoonstelling over Van Eyck zal ik niet enkel kunstwerken van Van Eyck zien. Op de
bovenverdieping zal ik kunstwerken zien die me een idee geven over de streek waar Van Eyck
woonde, kunstenaars die geïnspireerd zijn door Van Eyck en dergelijke meer.

Op de benedenverdieping zal ik kunstwerken van Van Eyck zelf zien. Op de benedenverdieping is het
donker.

In zaal 4 is een videowall. Daarom is het in deze zaal donker.

72

Als ik klaar ben met zaal 5, ga ik met de trap naar beneden naar zaal 6.

Er is ook een kleine lift om naar beneden te gaan. Dit is enkel voor mensen die in een rolstoel zitten
of niet goed meer kunnen stappen. Als ik de lift wil gebruiken, vraag ik hulp aan de gids.

In zaal 6 speelt een film. Er is geen geluid bij deze film.

73

In het museum kan het druk zijn. Soms kan het zijn dat ik even moet wachten om een kunstwerk
goed te kunnen zien. Dat is oké.

Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

In het museum zijn bewakers. Ik kan hen herkennen aan dit uniform. Op hun uniform staat een grote
letter ‘V’. Zij dragen ook een naamkaartje. Zij letten er op dat ik de afspraken van het museum volg.

74

In sommige zalen is veel licht. In sommige zalen is weinig licht. Op de sensorische kaart kan ik zien in
welke zalen dit is. Dan kan ik ook zien wanneer ik van veel naar weinig licht ga of omgekeerd. Ik kan
de sensorische kaart downloaden op de website van Toerisme voor Autisme.

In het museum staan verschillende zetels en stoelen. Daar mag ik op gaan zitten als ik wat moe wordt
of als ik wil rusten.

In het museum staan ook doorzichtige stoelen. Daar ga ik niet op gaan zitten. Die stoelen zijn voor de
bewakers.

75

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 minder lang duurt. Dat is oké.

76

FAMILIEROUTE VOOR KINDEREN

Ik bezoek het MSK met mijn gezin. Daar zal ik een zoektocht doen. Ik neem hiervoor een
stempelboekje.

Dit stempelboekje kan ik vinden in de eerste zaal van de tentoonstelling over Van Eyck. Ik neem het
boekje waarbij staat ‘Nederlands’.

77

Dit is het stempelboek. In 6 zalen kan ik een stempel verzamelen voor in mijn boek.

Dit is een voorbeeld van een stempel. Het is een drukstempel.

Ik steek de bladzijde tussen de stempel.

78

Ik druk de stempel dicht. Nu heb ik een stempel in mijn bladzijde gedrukt. Zo verzamel ik alle 6 de
stempels.

In het boekje staan ook enkele andere opdrachten. Deze opdrachten kan ik thuis maken.

79

WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museumgebouw is er een toilet verdieping -1 bij de vestiaire. Dit is het enige toilet in het
museum. Als ik naar het toilet moet dan ga ik best eerst.

Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het toilet mag.

Ik moet naar het toilet tijdens mijn bezoek aan het museum. Ik ga terug naar de ingang van de
tentoonstelling.

80

Ik vraag aan de medewerker van het museum of ik naar het toilet mag gaan.

Dat mag. Ik krijg een rode sticker. Deze sticker kleef ik op mijn trui zodat de medewerkers van het
museum mijn sticker goed kunnen zien.

Daarna mag ik naar het toilet gaan.

81

Na het toilet ga ik terug naar de start van de tentoonstelling. Daar geef ik mijn sticker terug af aan de
medewerker. Nu mag ik opnieuw binnen in de tentoonstelling.

82

HET RESTAURANT
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT
IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT

83

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT

In MSK is een restaurant. Dit restaurant heet Mub’art. Ik zal iets eten en/of drinken in het restaurant.

Ik kan naar het restaurant gaan via het museum. Dan ga ik naar verdieping -1. De ingang van het
restaurant is tegenover de trap.

Ik volg de gang.

84

Op het einde van de gang ga ik door de houten deur aan de rechterkant.

Ik ben buiten.

85

Ik ga via de trap naar de ingang van het glazen gebouw. Ik ga naar binnen.

Ik ben in het restaurant. In het restaurant is het zelfbediening. Ik kies iets om te eten of te drinken.

86

Op het einde is een kassa. Ik betaal aan de kassa.

Daarna kies ik een plek uit om te zitten.

Als ik klaar ben met eten of drinken, ruim ik mijn afval zelf op. Ik breng alles naar de tafel en
vuilbakken op het einde van de zaal.

87

Ik ga via de deur op het einde van de zaal naar buiten.

88

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT

In MSK is een restaurant. De ingang van het restaurant is op verdieping -1 tegenover de trap. Als ik
naar de vestiaire of het toilet ga, zal ik de ingang van het restaurant zien. Dit restaurant heet
Mub’art. Ik zal niets eten en/of drinken in het restaurant.

89

DE MUSEUMSHOP
IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP
IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP

90

IK MAG IETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP

In het MSK is een museumshop. In die shop mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek.

De ingang van de museumshop is links van de inkomhal.

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ………………… euro is.

91

Ik betaal aan de kassa.

92

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE MUSEUMSHOP

In het MSK is een museumshop. Ik zal niets kopen in de shop.

93

EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het MSK is bijna gedaan. Ik ga terug naar de grote inkomhal.

Ik ga door de glazen deur op het einde van de zaal naar buiten. Als ik buiten ben, kan ik niet meer
naar binnen in de tentoonstellingszalen.

94

Ik ga terug naar de vestiaire.

Onderweg passeer ik langs de museumshop. Als ik iets wil/mag kopen, dan doe ik dat eerst.

Ik ben in de vestiaire.

Ik ga naar de balie waarboven ‘OUT’ staat.

95

Ik wacht geduldig tot het mijn beurt is.

Ik geef mijn nummer af aan de medewerker van het MSK. Ik krijg mijn spullen terug.

Ik ga door de deuren aan de linkerkant van de balie.

96

Ik ga door de tweede deur. Zo ga ik naar buiten. Als ik buiten ben, kan ik niet meer terug naar binnen.

Ik ben buiten. Ik ga naar links.

97

DE TERUGWEG
IK GA MET DE BUS EN DE TREIN
IK GA TE VOET EN MET DE TREIN
IK GA MET DE AUTO
IK GA MET DE BUS
IK GA MET DE TRAM
IK GA MET DE FIETS
IK GA TE VOET

98

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.

99

IK GA MET DE BUS EN DE TREIN

Ik wandel naar de bushalte ‘Gent Ledeganckstraat’

Ik stap op de bus met nummer 55, 58, 70, 71, 72, 76, 77 of 78. Ik ga met de bus naar het station van
Gent-Sint-Pieters. De rit duurt ongeveer 5 minuten.

Ik wandel van de bushalte naar het station.

100

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit.
Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………………………………………….

101

IK GA TE VOET EN MET DE TREIN

Ik wandel naar de het station Gent-Sint-Pieters. De wandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit.
Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………………………………………….

102

IK GA MET DE AUTO

➔
Ik stap van het MSK naar de parking waar onze auto geparkeerd staat.

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

103

IK GA MET DE BUS

Ik stap van het MSK naar de bushalte van de bus met nummer ……………..

Ik stap op de bus.
Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit).
De rit duurt ongeveer ……….. minuten.

104

IK GA MET DE TRAM

Ik stap van het MSK naar de tramhalte van de tram met nummer ……………..

Ik stap op de tram.
Ik ga met de tram naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit).
De rit duurt ongeveer ……….. minuten.

105

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot open.

Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. (activiteit).

106

IK GA TE VOET

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

107

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.

108

