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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar het KMSKA te gaan. In samenwerking met het KMSKA stelde Toerisme voor 

Autisme een stappenplan op om deze activiteit 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 een activiteit 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. 

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.



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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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 helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en het KMSKA 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 KMSKA. Dit is het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.

Veel mensen vinden een bezoek aan het KMSKA leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het KMSKA.

Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

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

KMSKA.

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

gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar KMSKA om …….………… (uur). 

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

De stad Antwerpen is gelegen in 

de provincie Antwerpen. 

Antwerpen wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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ONLINE TICKETRESERVATIE

IK KOOP EEN TICKET OP VOORHAND

Ik kan op voorhand een ticket kopen. 
Ik kan een ticket reserveren via deze link: 
https://tickets.kmska.be/nl/tickets
Ik neem dit ticket mee via mijn gsm of druk het af. 
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Ter plaatse kan ik enkel een ticket kopen aan de 
betaalautomaat aan de ingang. 
Soms kan het zijn dat er geen tickets meer zijn, omdat er al 
voldoende bezoekers gekomen zijn die dag.
Daarom reserveer ik best mijn tickets op voorhand. 



INFORMATIE OVER HET KMSKA

HET KMSKA
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In het KMSKA zijn permanente tentoonstellingen.
Dat zijn de tentoonstellingen van Rubens en de Oude 
Meesters en van Ensor en de Moderne Meesters.

In het KMSKA zijn er tijdelijke tentoonstellingen. 
Dat wil zeggen dat ik de tentoonstelling alleen maar kan zien 
tijdens een bepaalde periode.
Daarna zal ik deze tentoonstelling niet meer kunnen 
bezoeken.
Dan is er een andere tentoonstelling.
Via deze link kan ik zien welke tentoonstellingen er op dit 
moment te zien zijn in het museum: 
https://kmska.be/nl/tentoonstellingen



HOE GA IK NAAR HET KMSKA?
IK GA MET DE TREIN EN DE TRAM 

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
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HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga met de trein naar het KMSKA. 

Ik stap op in het station van 

………………………………………………………....

Ik stap uit in het station van Antwerpen-Centraal. 

IK GA MET DE TREIN EN DE TRAM

Als ik van de trein stap, stap ik naar de tramhalte van tram 1 
of tram 10.

Ik stap op de tram. 
De rit duurt ongeveer 10 minuten.

Ik stap van de tram.
Ik moet ongeveer nog 10 minuten stappen naar de ingang van 
het museum. 
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HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga met de trein naar het KMSKA. 

Ik stap op in het station van 

………………………………………………………....

Ik stap uit in het station van Antwerpen-Centraal. 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Als ik van de trein stap, wandel ik naar het KMSKA.
De wandeling duurt ongeveer 30 minuten. 
Hieronder kan ik de route van het station naar het museum 
zien.
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HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga met de trein naar het KMSKA. 

Ik stap op in het station van 

………………………………………………………....

Ik stap uit in het station van Antwerpen-Zuid. 

IK GA MET DE TREIN EN TE VOET

Als ik van de trein stap, wandel ik naar het KMSKA.
De wandeling duurt ongeveer 20 minuten. 
Hieronder kan ik de route van het station naar het museum 
zien.
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HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

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

IK GA MET DE AUTO

In de buurt van het KMSKA zoek ik naar parking voor de auto. 
De dichtstbijzijnde parking is de ondergrondse parking Q-Park 
Kooldok.

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

In de parking volg ik de pijlen waarbij staat ‘Uitgang Museum 
Schone Kunsten’. 
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HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga met de bus naar het KMSKA. 

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

Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE BUS

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

13



HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga met de tram naar het KMSKA. 

Ik wandel naar de tramhalte van tram …………. (tramnummer).

Ik stap op de tram. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE TRAM

Als ik van de tram stap, moet ik nog een klein beetje stappen 
tot de ingang van het KMSKA. 
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HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga met de fiets naar het KMSKA. 

IK GA MET DE FIETS

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

Ik stap naar de ingang van het KMSKA. 

15



HOE GA IK NAAR HET KMSKA?

Ik ga te voet naar het KMSKA.

IK GA TE VOET
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IK KOM AAN BIJ HET KMSKA: WAT NU?
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IK KOM AAN BIJ HET KMSKA: WAT NU?

Ik kom aan bij het KMSKA. 

AANKOMST

Voor het KMSKA is een groot waterkunstwerk.
Ik stap langs het kunstwerk.

Ik volg de pijlen waarbij staat ‘Ingang’. 

Dit is de ingang van het museum.
De ingang is aan de linkerkant van het gebouw. 
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IK KOM AAN BIJ HET KMSKA: WAT NU?

Ik ga door de bruine deur naar binnen.

AANKOMST

Ik ben in de inkomhal.
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Als ik nog geen ticket heb gekocht online, kan ik een ticket 
kopen rechts van de ingang van het gebouw.
Soms kan het zijn dat de tickets van die dag op zijn.
Dan zal ik een andere keer moeten terugkeren. 

Ik ga verder door de deur aan mijn rechterkant. 



IK KOM AAN BIJ HET KMSKA: WAT NU?

AANKOMST

Ik ben in een tweede hal. 

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

Aan de rechterkant zijn twee balies. 
De eerste balie is een infobalie. 
Hier kan ik meer informatie vragen over het museum.
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Op andere plaatsen in het museum zal ik ook een plattegrond 
kunnen nemen. 

De tweede balie is een balie voor gidsen.
Hier moet ik dus zelf niet naartoe gaan. 



IK KOM AAN BIJ HET KMSKA: WAT NU?

AANKOMST

De vestiaire is aan de linkerkant van de hal.
Daar kan ik mijn jas aan de kapstok hangen als ik dat wil.

Ik kan mijn spullen ook in een kastje steken.

Ik kies een kastje dat vrij is. 
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Op de kastjes staat uitleg over hoe ik het kastje kan sluiten. 
Ik leg mijn spullen in de kast
Ik doe de kast dicht.
Ik volg de instructies op de kast. 



IK KOM AAN BIJ HET KMSKA: WAT NU?

AANKOMST

Ik ga terug naar de hal.
Ik ga met de trap naar boven.
Daar zijn de tentoonstellingsruimtes. 

Ik ben op de eerste verdieping.
Voor me is de start van de tentoonstellingsruimte. 
Ik ga naar de start. 

Ik schuif aan bij de ticketcontrole.
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten.

Het is mijn beurt. 
Ik toon mijn ticket aan een medewerker van het museum.
De medewerker scant mijn ticket en zegt dat ik verder mag.
Mijn bezoek aan het museum kan beginnen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA
MIJN WEG VINDEN IN HET MUSEUM

HET MUSEUM

FAMILIEBEZOEK: DE 10

GEBRUIK KMSKA-APP
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

MIJN WEG VINDEN IN HET MUSEUM

Het museum is groot. 
Dit is de plattegrond van het museum. 
Het museum bestaat uit 4 verdiepingen. 
Op elke verdieping kan ik verschillende kunstwerken bekijken. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

Soms staat er een gang op de plattegrond die tijdens mijn 
bezoek gesloten is. 
Dat is oké.
Dan keer ik terug via dezelfde weg. 

MIJN WEG VINDEN IN HET MUSEUM

Bij de deuren van elke ruimte kan ik een nummer zien.
Dit nummer is hetzelfde nummer dat op de plattegrond staat.
Zo kan ik zien waar ik ben. 

Op sommige muren staat ook meer informatie over de plaats 
van andere ruimtes. 

In sommige ruimtes hangt een plattegrond aan de muur. 
Hierop staat een rode stip.
Dat is de plaats waar ik op dat moment ben. 

Ik kan van de ene verdieping naar de 
andere verdieping gaan in het museum 
via de verschillende trappen.
Op de plattegrond kan ik zien waar de 
trappen zijn.
Ik kan ook zien naar welke verdieping 
welke trap gaat.
Niet elke trap gaat naar elke verdieping. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

MIJN WEG VINDEN IN HET MUSEUM

Ik kan van de ene verdieping naar de andere verdieping gaan 
in het museum via de liften.
Er bestaan 3 liften: lift A, lift B en lift C.
Op de plattegrond kan ik zien waar de liften zijn.
Ik kan ook zien naar welke verdieping welke lift gaat.
Niet elke lift gaat naar elke verdieping. 

Naast elke lift hangt een infobord.
Hierop kan ik zien op welke verdieping deze lift stopt. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

In het museum kan ik veel kunstwerken 
zien.
Ik kan schilderijen, beeldhouwwerken en 
zoveel meer zien. 

MIJN BEZOEK

Bij elk kunstwerk hangt een klein infobord.
Op dit infobord kan ik de naam van de kunstenaar, de naam 
van het kunstwerk en de datum waarop het gemaakt is lezen.

Bij alle kunstwerken staat in de rechteronderhoek een 
symbool met een cijfer.
Dit verwijst naar de KMSKA-app. 
Ik kan hierover meer lezen op pagina 37.

In het museum zijn verschillende banken.
Ik kan hierop zitten als ik dat wil.

Op sommige plaatsen in het museum staan klapstoelen.
Ik kan een klapstoel uit het rek nemen.
Deze klapstoel kan ik meenemen tijdens mijn museumbezoek.
Op het einde breng ik dit terug naar het rek. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

Op sommige plaatsen in het museum hangen 
aanraakschermen aan de muur.

MIJN BEZOEK

Ik mag deze schermen aanraken als ik dat wil.
Zo kan ik meer te weten komen over de kunstwerken in het 
museum. 

Bij sommige aanraakschermen kan ik muziek of interviews 
horen.

Dan neem ik de luisterhoorn die naast het scherm ligt.
Ik hou deze tegen mijn oor.
Zo hoor ik het geluid dat bij het filmpje hoort.
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

Alle ruimtes in het museum zijn hoog.
Het plafond is hoog. 

MIJN BEZOEK

In één van de museumruimtes van Ensor speelt een film.
Rechtsonderaan de film kan ik zien hoe lang de film nog duurt.
Ik kan naar deze film kijken als ik dat wil.
In deze ruimte staan bankjes waarop ik kan zitten als ik dat 
wil. 

Op verdieping 1 zijn 2 grote exporuimtes. 
In de exporuimte aan de rechterkant kan ik meer te weten 
komen over de vernieuwingen in het museum.
In de tweede zaal van deze expo hangen felle lichtspots. 

In de volgende exporuimte kan ik een film kijken op een groot 
scherm.
Ik kan op de bankjes zitten om naar de film te kijken als ik dat 
wil.
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

In de laatste zaal van deze exporuimte kan ik verschillende 
korte interviews bekijken.
Ik hoor het geluid van het interview als ik bij de zuil ga staan.

MIJN BEZOEK

Dit is zaal 1.4.
De muren en vloer van deze zaal zijn wit.
Op de vloer kan ik reflecties zien van de lichten, de 
kunstwerken en de mensen.

In deze zaal is een smalle gang.
In deze gang is een trap.
De muren in deze gang hebben allemaal felle kleuren.
Ik kan in deze gang wandelen.
Er mogen maximum 5 mensen tegelijk in deze gang.
Soms kan het zijn dat ik even moet wachten.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 

Dit is verdieping 2.
Op deze verdieping zijn er vooral donkere kleuren.
Er is minder licht dan op verdieping 1.
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

In sommige ruimtes op verdieping 2 hangen gordijnen.
Ik kan een kijkje nemen achter deze gordijnen.
Dan heb ik een uitzicht over de stad. 

MIJN BEZOEK

In sommige zalen op verdieping 2 staat een mutoscoop.
Als ik in de mutoscoop kijk, zie ik beelden.
Als ik een ander beeld wil zien, draai ik aan de hendel.

In een zaal op verdieping 2 staan verschillende schermen.
Hierop kan ik korte films zien.

Als ik het geluid bij deze films wil horen, kan ik de koptelefoon 
naast of onder het scherm opzetten. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

Dit is verdieping 3. 
Verdieping 3 bestaat uit donkere ruimtes.

MIJN BEZOEK

In de ruimtes van verdieping 3 staan enkele vitrinekasten.
Het licht in deze kasten is fel. 

Dit is verdieping 4.
De muren en vloer van deze verdieping zijn wit.
Op de vloer kan ik reflecties zien van de lichten, de kunstwer-
ken en de mensen.

Een bezoek aan het KMSKA 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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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

In het museum zijn enkele unieke ruimtes.
Deze kan ik zien op de plattegrond. 

UNIEKE RUIMTES

Dit is de restauratieruimte. 
Hier kan ik van achter glas zien hoe medewerkers van het 
museum kunstwerken herstellen. 

Dit is het atelier. 
In het atelier kan ik zelf een kunstwerk maken. 
Dit is gratis als ik een museumticket heb. 

Het atelier is open op zaterdag tussen 10 tot 12 u. en zondag 
tussen 14 en 16 u. 
Er zijn extra sessies tijdens de schoolvakanties en 
evenementen. 
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Dit is de projectieruimte.
Hier kan ik een film zien. 
In deze ruimte is het donker. 
Ik kan gaan zitten op de banken tegen de muur om naar de 
film te kijken.



MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

UNIEKE RUIMTES

Dit is de VR-ruimte.
Hier kan ik een VR-bril opzetten.

Dit is de VR-bril.
Ik zet deze bril voorzichtig op mijn hoofd.
Terwijl ik de bril op heb, zit ik op de bank. 
Ik kan rond me kijken.
Dan zie ik kunstenaars aan het werk in hun kunstatelier.
Als ik klaar ben, leg ik de VR-bril terug op zijn plaats. 

Soms kan het zijn dat ik even moet wachten tot er een VR-bril 
vrij is.
Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te wachten. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

TIjdens mijn bezoek aan het museum zal ik een zoektocht 
doen met een zoekboekje. 
Deze zoektocht heet ‘De 10’.
Deze zoektocht is gratis als ik een museumticket heb. 
De zoektocht is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar 
ook jongere of oudere kinderen mogen de zoektocht 
proberen. 

FAMILIEBEZOEK: DE 10

Ik kan dit doe-boekje nemen aan de ticketcontrole op de 
eerste verdieping. 

Het boekje heeft twee kanten. 
Een kant voor de kunstwerken van de Oude Meesters en een 
kant voor de kunstwerken van de Moderne Meesters. 

In het boekje staan 10 opdrachten.
Op de plattegrond in het boekje kan ik zien waar in welke 
ruimte ik de opdrachten kan doen.
Ik ga op zoek naar de juiste ruimtes.
Daar lees en doe ik de opdracht.

35



MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

FAMILIEBEZOEK: DE 10

Bij elke opdracht in de zaal staat een stempel.

Ik kan met deze stempel een afdruk plaatsen in mijn boekje. 
Ik mag dit boekje op het einde van mijn bezoek meenemen 
naar huis.

Bij elke opdracht in de zaal staat 
een voorwerp. 
Ik mag op deze voorwerpen 
klimmen als ik dat wil. 
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MIJN BEZOEK AAN HET KMSKA

Tijdens mijn bezoek aan het KMSKA kan ik de KMSKA-app 
gebruiken.
Ik kan deze app gratis downloaden in de App Store of Google 
Play store.
Ik kan ook een toestel ontlenen aan de infobalie.

GEBRUIK KMSKA-APP

Op de app kan ik een audiotour kiezen die ik wil volgen. 
Ik kan kiezen uit verschillende tours. 
Ik kan hiervoor mijn gsm dicht bij mijn oor houden of oortjes 
meenemen. 

Ik heb een tour gekozen.
Dat kan een andere tour zijn dan op de foto. 
Ik kan zien over hoeveel kunstwerken er iets verteld wordt 
tijdens deze tour.
Ik kan ook zien hoe lang de tour duurt.
Ik klik op ‘STARTEN’. 
Dan kan ik meer horen of lezen over de tour en de 
kunstwerken op de tour. 
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In het museumgebouw zijn er verschillende toiletten.
Er zijn toiletten op verdieping 0, verdieping 1 en verdieping 4.

HET TOILET

Ik kan de weg naar de toiletten herkennen door het symbool 
aan de rechterkant. 

Ik kan zien dat het toilet vrij is als het streepje verticaal staat 
zoals op de foto. 

In de toiletruimte zijn handdrogers met een blazer.
Deze handdrogers kunnen lawaai maken als ikzelf of iemand 
anders deze gebruikt. 
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DE EETMOGELIJKHEDEN
IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT MADONNA

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE KOFFIEBAR

IK ZAL PICKNICKEN IN DE MUSEUMTUIN

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET KMSKA

© KMSKA
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DE EETMOGELIJKHEDEN

Op de eerste verdieping van het KMSKA is een restaurant. 
Dit restaurant heet Madonna.
Ik zal iets eten en/of drinken in het restaurant.
Ik reserveer best op voorhand via deze link:
https://madonna-antwerp.be/ 

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN HET RESTAURANT MADONNA

40



DE EETMOGELIJKHEDEN

Op de eerste verdieping van het KMSKA is een koffiebar. 
Ik zal iets eten en/of drinken in deze koffiebar.

IK ZAL IETS ETEN OF DRINKEN IN DE KOFFIEBAR

Ik bestel mijn eten en/of drinken aan de balie.
Daarna zoek ik een plaats in de koffiebar om te zitten. 
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DE EETMOGELIJKHEDEN

Naast het museum is een mooie museumtuin.
Ik zal hier picknicken. 

IK ZAL PICKNICKEN IN DE MUSEUMTUIN

Ik kan gaan zitten op een van de bankjes in de museumtuin.

Ik doe mijn afval in de vuilnisbak. 
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DE EETMOGELIJKHEDEN

In het KMSKA zijn verschillende opties om iets te eten of te 
drinken. 
Ik zal niets eten en/of drinken in de cafetaria. 

IK ZAL NIETS ETEN OF DRINKEN IN HET KMSKA
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DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

© KMSKA
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DE SOUVENIRWINKEL

In het KMSKA is een souvenirwinkel aan de linkerkant van de 
eerste verdieping. 
In die winkel mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

Ik betaal aan de kassa van de souvenirwinkel. 
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DE SOUVENIRWINKEL

In het KMSKA is een souvenirwinkel. 
Ik zal niets kopen in de winkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan het KMSKA is gedaan. 
Ik ga via de trap terug naar de inkomhal.

EINDE

Als ik iets in de kastjes van de vestiaire heb gestoken of aan de 
kapstok heb gehangen, haal ik eerst mijn materiaal op.

Ik ga verder naar de uitgang.
De uitgang is dezelfde deur als de ingang van het museum. 

Na mijn bezoek aan het museum ga ik naar 

…………………………………………………………………………. (activiteit).
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE TRAM 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
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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 de tramhalte van tram met nummer 1 of 10.
Het is ongeveer 10 minuten stappen.   

IK GA MET DE TRAM EN DE TREIN

Ik stap op de tram. 
Ik ga met de tram naar het station van Antwerpen-Centraal.
 De rit duurt ongeveer 10 minuten.

Ik wandel van de tramhalte naar het station. 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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

Ik wandel naar het station Antwerpen-Centraal of 
Antwerpen-Zuid.
Het is ongeveer 30 minuten stappen naar Antwerpen-Centraal 
en ongeveer 20 minuten naar Antwerpen-Zuid. 

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 KMSKA 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 KMSKA 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 stap van het KMSKA naar de tramhalte van de tram met 

nummer …………….. 

IK GA MET DE TRAM

Ik stap op de tram. 

Ik ga met de tram naar …………………………………………………………

…….……………………………………………….……………………. (activiteit). 

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

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

IK GA MET DE FIETS

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

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

IK GA TE VOET

56



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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