
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
 

Duur van het atelierbezoek 
 Voormiddag: van 9u15 tot 12u15  

 Namiddag: van 13u15 tot 16u15 
Indien je er, in geval van overmacht, niet op tijd geraakt, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren op 
het nummer 03 235 20 76. 
 

Kledij 
Het is wenselijk dat de leerlingen gemakkelijke kledij aantrekken.  
Vooral het schoeisel moet gemakkelijk kunnen worden verwisseld. 
 

Foto’s nemen 
Tijdens het inleefatelier foto’s nemen, is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.  
Zie fotowijzer op de keerzijde. 
 

Bijdrage en begeleiding  
 Na het bezoek wordt een factuur opgesteld en kan er enkel betaald worden via overschrijving.  

De aankoop van de handleiding(en) en de leerlingenboekjes zullen op de factuur vermeld staan.  
Ook de huur van het mediapakket, eventuele verzendingskosten, schade of verlies worden 
aangerekend.   

 Per kind is er een bijdrage voor het inleefatelier. De deelname van de begeleiders is gratis.  

 Het mediapakket dient op de dag van het bezoek meegebracht te worden. 
 

 

Bereikbaarheid Rolwagenstraat 73, 2018 Antwerpen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Met de trein 
Vanaf Berchem of Centraal Station:  
15 minuten te voet 
 
Met de tram 
Lijn 11: halte Van Ruusbroec 
Lijn 2, 6, en 15: halte Plantin 
Lijn 9: halte Zurenborg 
 
Met wagen of bus 
Ring: afrit Borgerhout, via Plantin 
Moretuslei 
 
Let op: 

 Eénrichtingsverkeer in een deel 
van de Rolwagenstraat. 

 Hou rekening met beperkte 
parkeergelegenheid. 

 



FOTOWIJZER: hoe fotograferen of filmen tijdens het atelierbezoek? 
Tijdens het inleefatelier krijg je net als de leerlingen een rol, die uiteraard primeert.  

Blijf je inleven en val niet uit je rol. Gedurende het inleefatelier krijg je de kans om foto’s  

te nemen of te filmen. 

Respecteer daarbij volgende richtlijnen: 
 

 Fotografeer of film zo onopvallend mogelijk. Hou het discreet. De inleving staat voorop.  
Laat leerlingen dus niet poseren tijdens het inleefatelier. 
 

 Fotografeer of film vooral de samenwerking en interacties tussen de leerlingen. 
 

 Fotografeer of film de leerlingen in de activiteit waarin ze het meest actief zijn. 
 

 Fotografeer of film ook de groepsmomenten: besprekingen, dans, feest, …  
Maar niet als de begeleider aan het woord is. 

 
Na het inleefatelier kan je foto’s of filmpjes bewerken en delen. 
1. Ruw filmmateriaal kan je makkelijk bewerken met Windows Movie Maker. 

2. Delen kan op de website van de school, blog van de klas, YouTube, Vimeo en/of doorsturen naar 

antwerpen@studioglobo.be. 
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