
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Beste leerkracht,  
 
Binnenkort brengt u met uw klas een bezoek aan het Mauritshuis. In het rooster dat u voor het 
Cultuurmenu heeft ontvangen, kunt u de datum en tijd van het bezoek vinden. De bus zet u en 
uw groep af in de buurt van het Mauritshuis. Na binnenkomst kunt u zich melden bij de balie 
van het museum. Twee museumdocenten ontvangen u en uw klas in de foyer van het museum.  
Voor een goed verloop van de les vragen wij u minimaal 2 en maximaal 4 begeleiders van de 
school mee te nemen voor een les.  
 
Voorbereiding in de klas  
U kunt de les zelf voorbereiden in de klas door de leerlingen het introductiefilmpje te laten zien 
welke bij de Cultuurmenules hoort. Dit filmpje kunt u vinden op de website van het Mauritshuis 
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/mauritshuis-en-onderwijs/voorbereidende-lessen/. Het 
filmpje heeft als doel de kinderen te laten zien wat een museum is. Ook maken de kinderen 
kennis met Maurits Muis, een bijzondere bewoner van het Mauritshuis die de leerlingen ook 
zullen ontmoeten tijdens het museumbezoek.  
 
Museumbezoek  
Tijdens het museumbezoek wordt de klas (na een korte introductie) in twee groepen gesplitst. 
Elke groep wordt begeleid door een museumdocent. Om alles zo soepel mogelijk te laten 
verlopen is het prettig als u deze twee groepen al van te voren maakt.  
 
Beide groepen gaan na de klassikale introductie het museum in. De leerlingen bekijken de 
topstukken van Rembrandt, Vermeer en Potter in het museum. Ze horen alles over de geheimen 
van deze schilderijen van Maurits Muis. Hij is zelf druk bezig in zijn schildersatelier, maar heeft 
bij elk schilderij een boodschap achtergelaten voor de kinderen. Zij bekijken deze via de IPad 
van de museumdocent.  
 
We vragen de begeleiders van de klas om te assisteren op zaal tijdens de rondleiding. Dit gaat 
vooral over logistieke zaken, zoals het bij elkaar houden van de groep, het open houden van 
deuren voor de leerlingen en het afstand houden van de schilderijen. Bij de workshop in de 
Kunstwerkplaats vragen we assistentie van de begeleiders bij het aantrekken van de 
schilderschorten, het mengen van de kleuren en (eventueel) het handenwassen.  
 



 

 

 
 
 
Verwerking in de klas 
Ter verwerking van het museumbezoek kunt u in de klas het afsluitende filmpje kijken. Deze 
vindt u op de website van het museum https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/mauritshuis-en-
onderwijs/voorbereidende-lessen/. Hierin bedankt Maurits Muis de leerlingen voor alle hulp bij 
het mengen van de kleuren.   
 
De leerlingen kunnen met oranje, paars en groen schilderijen maken in de klas. Ook kunnen ze 
oefenen welke kleuren ze nog meer kunnen mengen.  
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer. 
Veel plezier met de voorbereiding op school en we hopen dat u een leuk en leerzaam 
museumbezoek heeft!  
 
Praktische zaken 
Lesduur: 75 minuten 
Bezoekadres:  Plein 29 
Max:   30 leerlingen 
Begeleiding:  2-4 actieve begeleiders 
 
www.cultuurmenu.nl  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Janneke Gilsing  
 
Medewerker jongereneducatie Mauritshuis  
 
 
j.gilsing@mauritshuis.nl  
070-3023437  
 


