Scholen
AANBOD:
Lagere school
1.Rondleiding permanente tentoonstelling MOU
MOUse: ontdekken van het museum in het spoor van MOUse
De verhalensprokkelaar : hoe en waarom ontstaat een museum
Een groentje?: focus op wandtapijten
Tafeltje dekje/ Komen eten: focus op eetcultuur

2.Klassiek bezoek stadhuis
3.Educatieve stadswandeling
Elk van deze rondleidingen wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen.
Praktisch
Doelgroep: lager onderwijs
Duur : max. 2 u
Max .aantal leerlingen per groep : 20
Kostprijs : 50€ per groep (gids)- gratis inkom voor leerlingen en leerkrachten
Scholen uit Oudenaarde: gratis gids

Secundair onderwijs
1.Rondleiding permanente tentoonstelling MOU
1000 jaar geschiedenis - wandtapijten – zilvercollectie
Mogelijkheid tot het bezoeken van het restauratieatelier na afspraak.
2.Klassiek bezoek stadhuis
3.Educatieve stadswandelingen:
o
o
o

Klassieke monumentenwandeling
Van Arbeiders en Baronnen
Pamele, een verhaal apart

Praktisch
Doelgroep: secundair onderwijs
Duur : max. 2 u
Max .aantal leerlingen per groep : 20
Kostprijs : 50€ per groep ( gids)- gratis inkom voor leerlingen en leerkrachten
Scholen uit Oudenaarde : gratis gids
Inkom : 2€ per leerling ( ouder dan 12) - leerkrachten gratis - bij een bezoek zonder gids voor
scholen buiten Oudenaarde.

www.mou-oudenaarde.be
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aanbod scholen 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN
BEZOEK MOU-Oudenaarde

1. De kostprijs van de gidsbeurt bedraagt 50 EUR voor twee uur en 25 EUR per bijkomend
uur. Exclusief inkomgelden.
2. Dit bedrag dient voor de aanvang van de gidsbeurt in de dienst toerisme verrekend te
worden. Glazen Huis – Hoogstraat 1 – 9700 Oudenaarde
3. Per gids zijn max. 20 personen toegelaten.
4. Twee dagen voor de dagtrip wordt het juiste aantal personen telefonisch of per mail
medegedeeld.
5. Iedere groep is vergezeld van een verantwoordelijke die zich meldt aan de balie en de
afspraken maakt met de gids. De groep wacht buiten en gaat via de linkerzijde van het
stadhuis (dubbele glazen deur) naar binnen.
6. Bij een vertraging vanaf meer dan 15 minuten, zal de rondleiding op het geplande uur
eindigen. Indien de groep toch de volledige rondleiding wenst zal een extra uur
aangerekend worden.
7. Wanneer men van een bezoek afziet, verwittigt men ten laatste twee dagen voordien.
8. Indien zonder tijdige verwittiging van een bezoek wordt afgezien, wordt u een rekening
van 25 EUR toegestuurd. Dit is de wachttijd van de gids.
9. De gids wacht een uur op de groep, nadien kan hij/zij de plaats van afspraak verlaten.
10. De Dienst Toerisme is niet aansprakelijk voor ongevallen.
11. De Dienst Toerisme is niet aansprakelijk voor prestaties van derden vervat in de
arrangementen.
12. Maaltijden en koffiepauzes zijn nooit inbegrepen en worden verrekend in de uitgekozen
zaak.
Openingsuren MOU: zie algemene website/ folder
25 lockers gratis beschikbaar
4 grote lockers voor scholen : Geen rugzakken !!!
Geen kauwgom !! ( zie reglement)
Leerkrachten gidsen niet zelf.
Contact: mou@oudenaarde.be - www.mou-oudenaarde.be
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