
Begeleidende tekst leerkrachten Praktijkonderwijs 

Beste leerkracht,


U gaat met uw klas een bezoek brengen aan het Hof van Wouw en haar tuinen.

U kunt de leerlingen op het bezoek aan het hof voorbereiden.


- Waar gaan we naar toe? 
De les is in het Hof van Wouw aan de Lange Beestenmarkt in Den Haag.

(Een hofje is een binnenplaats of binnentuin met daar omheen gelegen een aantal meestal kleine 
woningen.)


- Hoe lang duurt het bezoek?

Het bezoek duurt een uur en een kwartier. (inclusief van en naar de bus lopen)


- Wat gaan wij daar doen? 
- De leerlingen worden opgehaald bij de bus, na een korte wandeling komen we aan bij de 

achterkant van het hof waar we eerst de voortuin(nutstuin) gaan bezoeken. 


- Introductie; er wordt uitgelegd waar we zijn, historische context; hoe oud? door wie gesticht? 
waarom? wat voor een tijd was dat?  -  nadruk op behoud, onderhoud -  uiteenzetting 
programma.


- De kinderen leren over het belang van de tuinen van de Hof en maken kennis met de kas, 
planten en de kruidentuin; kruiden raden/opdrachten.


- De leerlingen brengen een bezoek aan de Regentenkamer: Cornelia en haar familie, de functie 
van deze kamer, verhalen over bewoonsters.


- De leerlingen gaan aan de slag met een Doe- en vragenboekje in de Hoftuin (binnentuin)


- Afsluiting: wat heb je geleerd, wat vond je er van?


- Bij regen mogen de kinderen binnen zitten en op een plattegrond van een hofje tekenen.


Bijzonderheden museum 
* Let op bij uitstappen aan de Prinsengracht * De uitstap-plaats grenst aan een druk fietspad. Laat een 
leerkracht als eerste uitstappen om de leerlingen te begeleiden.

* Wij willen u en uw begeleiders om support vragen tijdens de les. Hoewel de les onder educatie Erfgoed/
Musea valt willen wij benadrukken dat een bezoek aan het Hof van Wouw wezenlijk anders is dan een 
bezoek aan een museum. De oudere bewoonsters zijn gesteld op hun rust en leefbaarheid in het Hof. Wij 
zouden het dan ook ontzettend fijn vinden als de leerlingen tijdens het buiten-gedeelte van de les zich aan 
de afspraken van het Hof kunnen houden: ‘Rustig praten en lopen en op het middenpad blijven’. Bij 
voorbaat vriendelijk dank voor het samen naleven van de afspraken. 


Wij wensen u en de leerlingen alvast veel plezier!



