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Cultuurmenu Den Haag schooljaar 2018-2019

Drie menu’s, twintig musea,
nieuwe lessen!
Het Cultuurmenu is een erfgoededucatie project van de
Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea voor het
primair onderwijs in de Haagse regio. Het Cultuurmenu
bestaat uit drie menu’s waarin twintig Haagse musea en
erfgoedinstellingen lessen aanbieden die speciaal voor
het Cultuurmenu zijn gemaakt.
Scholen die meedoen zijn verzekerd van veilig busvervoer,
dit is bij de prijs inbegrepen, zie ook alle informatie op
www.cultuurmenu.nl
Dit schooljaar kan er gekozen worden uit drie cultuur
menu’s. Museum Bredius en het Fotomuseum Den Haag
doen voor het eerst mee met het Cultuurmenu. Bijna alle
musea hebben nieuwe lessen gemaakt met veel aandacht
voor schoolthema’s en voorbereidend en verwerkend
lesmateriaal voor op school.
Alle deelnemende scholen krijgen voor de leerkrachten een
Cultuurmenustippenkaart cadeau voor gratis museum
bezoek buiten de cultuurmenulessen om, in alle deel
nemende musea. Hiermee wordt voorbereiden op het
museumbezoek nog leuker en gemakkelijker!
Binnen het Cultuurmenu is de doorgaande leerlijn ‘Kennis
maken met cultureel erfgoed’ opgenomen. De leerlingen
ontdekken, door naar verschillende soorten musea te gaan,
hoe verschillend de collecties zijn bij de Haagse erfgoedin
stellingen. Ze leren de betekenisvolle verhalen kennen die
hierbij horen. Er is onder andere aandacht voor verschil
lende cultuuruitingen, voor vroeger en nu en de verbinding
naar de toekomst.
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Tijdens de lessen gaan de leerlingen van alles ontdekken en
met elkaar samenwerken. Belangrijk is de ruimte voor
verwondering over de erfgoedcollecties en het ontdekken van
de eigen gedachten en de gedachten van anderen hierover.
In het vorige schooljaar deden 84 schoollocaties mee met
meer dan 26.500 leerlingen. Een groot aantal scholen doet
al jarenlang trouw en enthousiast mee. De reacties van de
scholen zijn zeer positief. Mede dankzij de goede samen
werking en de feedback van de leerkrachten is het Cultuur
menu al jaren een succes.
We vinden het belangrijk dat scholen met ons meedenken!
Op onze website www.cultuurmenu.nl staan evaluatiefor
mulieren. Ieder jaar vindt er een klankbordoverleg plaats
waar alle deelnemende scholen voor worden uitgenodigd.
Het tarief voor deelname aan het Cultuurmenu is € 6,50 per
leerling, inclusief busvervoer.
Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen de scholen via de
regeling prestatiebox primair onderwijs € 11,78 per leerling
voor cultuureducatie.
We kunnen gelukkig blijven rekenen op steun van een groot
aantal fondsen en sponsors en jaarlijks komen er weer een
aantal nieuwe financiële ondersteuners bij.
Het Cultuurmenu gaat het vijftiende schooljaar in.
We wensen alle leerlingen mooie ontdekkingen toe en veel
plezier bij het rondsnuffelen in de Haagse musea!
Het Cultuurmenuteam
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Menu voor groepen
1-2

Groep

Instelling

Titel les

Thema’s van de les

1-2

A) Mauritshuis

Maurits Muis zoekt
Meestermengers

kunst, vroeger

1-2

888
B) Kinderboekenmuseum
88888

Een brief voor Aap

samen leven, samen spelen, dieren, communicatie, kunst

1-2

C) Muzee Scheveningen

Schelpjes verzamelen

omgeving, natuur, dieren

8888

De school88 geeft een voorkeur aan voor A of B of C voor de kleutergroepen
88888
88888
De school
geeft de voorkeur aan voor menu 1 of 2 of 3 voor alle andere groepen van de school.

Menu 1 voor groepen 3-8
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Groep

Instelling

3

Haags Historisch Museum

4

Museum Meermanno

5

Panorama Mesdag
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88888

88888
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88

88888

88888
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Titel les

Thema’s van de les

Haagse Ikkie

identiteit, omgeving, stad, dorp, vroeger, nu, toekomst

Ingewikkelde letters

communicatie, kunst, vroeger, nu

Met Mesdag mee, naar de zee

kunst, stad, dorp, natuur, vroeger
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88

88888

88888

6

Afdeling Monumentenzorg
en Welstand

Wauw, de Hof van Wouw

wonen, samenleven, plattegronden, kaarten, stad, religie, vroeger,
nu, arm en rijk.

7

Fotomuseum Den Haag

Klik klak: Foto!

kunst, communicatie, social media, techniek

OA
8

2

Escher in Het Paleis

Meester van de Metamorfose

OA

identiteit, natuur, dieren, mijn omgeving, kunst, bewegen,
jaargetijden

88

88888

88888

Menu 2 voor groepen 3-8
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Instelling
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Thema’s van de les
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De Mesdag Collectie

Mesdag en de kleuren van
de zee

kunst, vroeger, nu, natuur, dieren, werken, wonen

Je neus achterna

kunst, muziek, communicatie, stad
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Museon

De wereld op je bord
Eetgewoonten in andere
landen

voeding, gezondheid
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Museum Bredius

Door de bril van meneer
Bredius

kunst, wonen, stad, omgeving, vroeger, nu
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Nationaal Archief

Check, check dubbel check!

communicatie, burgerschap

Op de vlucht!

oorlog, vrede, identiteit, mensenrechten, samen leven, omgeving
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Menu 3 voor groepen 3-8
Groep

Instelling

3

Museon

4

Louwman Museum8888888

Ken je het verhaal van de
auto?

vervoer, techniek

5

Museum Beelden aan Zee

De ruimte door met beeld
houwkunst

kunst, ruimtelijkheid, materialen, technieken, communicatie

6

Museum de
Gevangenpoort

7

Afdeling Archeologie &
Natuur- en Milieueducatie

Komt dat zien!
Maak een tentoonstelling met
archeologische vondsten

wonen, voedsel, samen leven, samen spelen, identiteit, werken,
omgeving, stad, vroeger, nu
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Haags Gemeentearchief

Zoeken, zoeken, zoeken!

stad, dorp, vroeger, nu

88

88888

88888

88
88888 A
O

88888

88888

Titel les

Thema’s van de les

Expeditie Museon

verhalen, vroeger, nu

OA

OA

OA OA

Op jacht naar regels en wetten samenleven, identiteit, mensenrechten, burgerschap

OA
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Dienst Stadsbeheer Afdeling Archeologie

Wat is het Cultuurmenu?

Drie menu’s en de doorgaande leerlijn

De samenstelling van het aanbod binnen de drie
menu’s met soorten erfgoedinstellingen is gelijk
waardig. Leerlingen die al jaren meedoen met het
Cultuurmenu maken kennis met de diversiteit aan
erfgoedinstellingen in hun directe omgeving. In de
menu’s wordt de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken
met cultureel erfgoed’ aangeboden. Iedere erfgoed
instelling binnen menu 1 en 2 en 3 geeft les aan een
bepaalde groep en heeft gekozen voor een lesinhoud
die zoveel mogelijk aansluit bij het schoolcurri
culum, bij de leeftijd en de leerstof die op school
gegeven wordt. De scholen worden bij inschrijving
evenredig verdeeld over de menu’s.
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Doelstellingen Cultuurmenu

De leerling ervaart dat een erfgoedinstelling een
plek is waar:
• mensen elkaar kunnen ontmoeten;
• je ervaringen kunt uitwisselen;
• je kunt nadenken en met elkaar in gesprek kunt
gaan over maatschappelijk relevante kwesties;
• je vragen mag stellen en kritisch mag zijn;
• je uitgedaagd wordt om creatief te denken;
• mogelijkheden zijn tot discussie en reflectie.

Mauritshuis

Het Cultuurmenu biedt het primair onderwijs in de regio Den Haag een educatief programma
van twintig Haagse erfgoedinstellingen. Het programma is voor de hele school van groep
1 tot en met groep 8.
Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s. De school doet mee met één van de drie menu’s.
Ieder schooljaar bezoekt elke groep een andere erfgoedinstelling uit een van deze menu’s.
Het voorbereidend- en/of verwerkingsmateriaal wordt aangeboden op de website
www.cultuurmenu.nl

De erfgoedinstellingen die meedoen aan het
Cultuurmenu willen ook bereiken dat leerlingen:
• de verscheidenheid en rijkdom van het cultureel
erfgoed binnen hun eigen stad en leefomgeving
waarnemen en beleven;
• door het volgen van de cultuurmenulessen geïn
spireerd raken en enthousiast worden, zodat ze
zich op cultureel gebied verder kunnen ontwik
kelen;
• ontdekken dat erfgoedinstellingen centra zijn
waar ze ook de boeiende, leuke en plezierige
kanten van kunst en cultuur kunnen ontdekken
en beleven;
• op bijzondere locaties komen waar ze merken
dat de verhalen en feiten van een collectie met
die plek verbonden zijn, maar ook met hun eigen
kennis en ervaringen;
• vaker in schoolverband naar een erfgoedinstel
ling gaan en hiermee een kans krijgen die ze van
huis uit niet altijd wordt aangeboden.
Tot slot willen de erfgoedinstellingen bereiken dat er
structureel wordt samengewerkt met de scholen,
zodat het inhoudelijk programma van het Cultuur
menu blijft aansluiten op het schoolcurriculum en
bij de vakken die op school behandeld worden.

veel aandacht besteed aan Nederlands en is per
cultuurmenules een keuze gemaakt uit de bijbeho
rende kerndoelen (1 t/m 12). Ook de kerndoelen 54
en 55 van Kunstzinnige oriëntatie zijn in de lessen
opgenomen omdat binnen het Cultuurmenu een
grote diversiteit vertegenwoordigd is aan erfgoedin
stellingen: kunsthistorisch, natuurhistorisch, media
en cultuur, historisch, wereldoriëntatie etc. Een
overzicht van alle vakken met bijbehorende kern
doelen die in de cultuurmenulessen zijn opgenomen
staan per museum, per lesomschrijving in deze
brochure. Centraal in elke cultuurmenules staat de
(eigen) collectie en de bijbehorende verhalen van
iedere deelnemende erfgoedinstelling.
Didactische aanpak van de lessen

Alle cultuurmenulessen voldoen aan een aantal
didactische richtlijnen. Deze hebben als doel:
• de leerlingen basisvaardigheden bij te brengen
op het terrein van waarneming, verbeelding,
conceptualisering en analyse. De leerlingen
ontwikkelen deze vaardigheden via receptie,
reflectie en productie;
• een bijdrage te leveren aan taalbeheersing;
• bij te dragen aan de ontwikkeling van creativiteit;
• rekening te houden met de ‘21st century skills’;
• een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
cultureel burgerschap en cultureel zelfbewustzijn.

Doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’, aansluiting vakken en kerndoelen

Het gezamenlijke doel van het Cultuurmenu is kern
doel 56 van het vak Kunstzinnige oriëntatie: ‘de leer
lingen verwerven enige kennis over en krijgen waar
dering voor aspecten van cultureel erfgoed’. De
tussendoelen die zijn samengesteld om dit kerndoel
te kunnen bereiken zijn te vinden in een bijlage van
deze brochure op 36 en 37.
Binnen de drie menu’s (in alle lessen) wordt naast
Kunstzinnige oriëntatie met kerndoel 56 ook altijd

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal
voor op school

Het lesmateriaal staat vanaf half september 2018 op
www.cultuurmenu.nl. De cultuurmenules begint en
eindigt op school met het maken van het voorberei
dende en verwerkende lesmateriaal. Het is heel
belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op
het bezoek aan het museum en de cultuurmenules
na afloop goed verwerken.
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Kosten per leerling

Deelname aan de lessen kost € 6,50 per leerling.
Dit bedrag is inclusief het busvervoer en het lesma
teriaal.
Groepsgrootte

Houdt u s.v.p. goed de maximale omvang van de
groep in de gaten, dit wordt per erfgoedinstelling in
deze brochure aangegeven maar ook op de website
www.cutuurmenu.nl aangegeven. Als de groeps
grootte op het moment van vertrek zal afwijken van
hetgeen bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan
tijdig door aan rooster@cultuurmenu.nl De groep
wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep
leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.
Aantal begeleiders

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de
website staat het gewenste aantal begeleiders
genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer
begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven in
verband met het aantal zitplaatsen in de bus.
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Lestijden en tijdsduur van de les

De vaste lestijden van het Cultuurmenu zijn: 9.15
uur, 10.45 uur en 13.30 uur. De lessen duren altijd 75
minuten.
Ophaaltijden busvervoer en rooster

De standaard ophaaltijden van de bus zijn een half
uur voor aanvang van de les.
De vaste Cultuurmenu ophaaltijden voor de bus zijn:
8.45 uur, 10.15 uur en 13.00 uur.
Let op! Als er meer dan een half uur rijtijd nodig is
om de groepen op te halen dan belt de busmaat
schappij naar de school.
Om er voor te zorgen dat de lessen op tijd kunnen
beginnen wordt u als school verzocht er op toe te zien
dat de groepen op tijd klaar staan om met de bus mee
te gaan. Gezien de grote verkeersdrukte, vooral in de
ochtendspits, is het belangrijk dat de bus op tijd kan
vertrekken. Als de groep te laat komt, kan de erfgoed
instelling niet de gehele les geven, omdat er aanslui
tend vaak volgende lessen gepland staan.

Annulering en restitutie van lesgeld

verhindering
binnen 24 uur?
het nummer
van de HOTLINE is:
0174-315090

Restitutie van het lesgeld vindt bij
annulering niet plaats, tenzij het
gaat om een geval van overmacht/
uitzonderlijke situatie (extreme
weersomstandigheden, plotselinge
ziekte etc.). Op het beheeraccount van
de school kunnen de lessen geannuleerd
worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden
en of er een ander lesmoment wordt gewenst.
Afhankelijk van de reden (in het geval van bepaalde
situaties van overmacht) krijgt de school een vervan
gende datum voor de les.
Escher in Het Paleis
Verhinderd voor deelname aan lessen van het
Cultuurmenu?

Als een groep door omstandigheden is verhinderd
om naar een les te gaan:
1. Bel als de verhindering speelt binnen 24 uur
eerst met de hotline
Hotline: 0174-315090, deze wordt bemand
door de busmaatschappij de BAB VIOS
Touringcars.
Bellen met de hotline kan alleen op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

2. Nadat de school alle groepen heeft opgegeven en
heeft geklikt op bevestigingsknop is het rooster
definitief. Wijzigingen worden dan via wijzigings
procedure afgehandeld.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Alle andere relevante zaken als: wijziging aantal
leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging,
achteraf splitsing van groepen (die te groot zijn
geworden) kunnen per email aan Museumplan (de
roostermakers) worden gemeld via:
rooster@cultuurmenu.nl
Evaluatieformulieren en klankbordvergadering

Op de website van het Cultuurmenu staan zowel
evaluatieformulieren voor de leerkrachten, als voor
de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formu
lieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse
Musea en bij het betreffende museum waar de les is
gevolgd. Hierdoor is het mogelijk de cultuurmenu
lessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ieder
jaar vindt er tevens een klankbordvergadering plaats
waarvoor alle scholen een uitnodiging ontvangen.
Museumbezoek

Wij vragen u uw leerlingen vooraf te vertellen hoe zij
zich in de erfgoedinstellingen moeten gedragen en
ook tijdens het bezoek hierop toe te zien.
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Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019
Inschrijven kan vanaf 8 mei 2018 tot en met 7 sep-
tember 2018, (tot twee weken na de zomervakantie)
via de website www.cultuurmenu.nl. Het inschrijven
verloopt iets anders dan de afgelopen jaren.
Voor elk nieuw schooljaar schrijft een school zich
opnieuw in. Dat geldt ook voor de scholen die het
schooljaar 2017-2018 mee hebben gedaan.
Scholen die eerder meededen krijgen een email

Aan scholen die al eerder hebben meegedaan met
het Cultuurmenu wordt per email gevraagd of ze
wensen deel te nemen het schooljaar 2018-2019.
Hiervoor is in de email een link opgenomen naar de
pagina van de school met eigen schoolgegevens. Zo
ja, dan wordt verzocht om de gegevens te contro
leren en zo nodig aan te passen, aan te vullen. Zie
ook voor verdere uitleg ‘Opgeven groepen en reser
veren’.
Scholen die niet eerder meededen en zich
aanmelden

Scholen die niet eerder hebben meegedaan schrijven
zich online in via www.cultuurmenu.nl
De gegevens die bij inschrijving worden gevraagd
betreffen:
• Schoollocatie en contactpersoon;
• Opstaplocatie;
• Factuurbestemming;
• Schooltype;
• Aantal verwachte groepen per leerjaar;
• Menukeuze alle groepen (3 t/m 8);
• Museumkeuze kleutergroepen.
• Schooltype
Nadat de school de gegevens heeft gecontroleerd,
wordt na bevestiging van inschrijving (bevestigings
knop) een bevestigingsemail gestuurd naar de school
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met de mededeling dat de inschrijving is geslaagd. In
deze email staat dat het t/m 7 september mogelijk is
om de details van de groepen op te geven en hoe je dit
kunt doen.
Scholen kiezen een museum voor de groepen
1-2 en een menu voor groep 3 t/m 8

Museumlessen voor groep 1-2
Groep 1-2 A) Mauritshuis
Groep 1-2 B) Kinderboekenmuseum
Groep 1-2 C) Muzee Scheveningen
Bij het aanmelden geeft de school een voorkeur
aan voor A of B of C voor de kleutergroep
Bij de aanmelding wordt gevraagd uw voorkeur aan
te geven voor groep 3 t/m 8:
Menu 1, Menu 2 of Menu 3. Zie pagina 2 en 3.
Op volgorde van binnenkomst wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met de voorkeur. Ook aan
scholen die vorig jaar al deel hebben genomen wordt
gevraagd deze voorkeur aan te geven.
Opgeven van groepen en reserveren

Aangemelde scholen worden verzocht hun gegevens
van de groepen op te geven. Pas nadat alle groepen
zijn opgegeven en bevestigd, kan het roosterproces
starten.
De gegevens die per groep worden gevraagd zijn:
• Leerjaar;
• Groepsnaam;
• Aantal leerlingen;
• Naam docent;
• Uit te sluiten dagdelen (maximaal 2 dagdelen,
bijvoorbeeld een dinsdagmorgen en een vrijdag
middag).
• Uit te sluiten data (maximaal 5 per schooljaar)

Nadat de school heeft bevestigd en alle groepen
heeft aangemeld (bevestigingsknop aanmeldingen)
krijgt de school half september een email met daarin
een link naar het rooster en een beschrijving van de
procedure voor gewenste wijzigingen. Het rooster is
definitief nadat de school heeft verklaard hiermee
akkoord te gaan.
Bij elke reservering zit een ‘wijzigingsknop’. Er
wordt gevraagd om de redenen van wijzigen. Als de
groep in aanmerking komt voor een andere les (dit
hangt af van de reden van annulering) wordt er via
een mailberichtensysteem een andere les gezocht.
Uitzonderingsgevallen worden apart door het
Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.
• Bij een annulering van een les krijgen de betrok
kenen (school, erfgoedinstelling en bus) een
emailbericht en de les krijgt de status ‘geannu
leerd’.
• Bij start wijzigingsprocedure, een andere les,
krijgen de betrokkenen (school, erfgoedinstel
ling en bus) een emailbericht en de les krijgt
status ‘wijzigen’. Hierna vervolgt de wijzigings
procedure.
In geval van een geldige wijziging wordt er een online
communicatiekanaal tussen school en erfgoedin
stelling geopend en deze regelen onderling een
nieuwe afspraak. Na bevestiging van de afspraak
wordt deze definitief in het rooster en krijgen de
geregistreerde contactpersonen (school, erfgoedin
stelling en bus) een emailbericht en de les krijgt
status ‘gewijzigd’.

Inschrijvingsstop

De belangstelling voor het Cultuurmenu is enorm
gegroeid de afgelopen jaren. Er kan een bepaald
maximum aantal scholen deelnemen. Inschrijving
zal geschieden op volgorde van aanmelding.
Roosters en start Cultuurmenu

De school beheert zelf het rooster vanaf het moment
van inschrijven en opgeven van de groepen. De
eerste cultuurmenulessen zullen begin oktober van
start gaan en lopen tot en met december, de tweede
lesperiode loopt van januari tot en met april.
Lopend naar het museum

Kunnen groepen lopend naar de cultuurmenules
gaan?
Het Projectenbureau Haagse Musea regelt busver
voer van de school naar de instellingen. Als de
school binnen een straal van 500 meter bij een
erfgoedinstelling gevestigd is, wordt gevraagd te
voet naar die instelling te gaan. Graag na ontvangst
van het rooster een e-mail sturen aan rooster @
cultuurmenu.nl met de vermelding welke groepen
lopend naar welke erfgoedinstellingen kunnen gaan.
Geen gebruik maken van busvervoer heeft geen
invloed op de prijs per leerling.
Inschrijven voor andere erfgoedlessen

Voor inschrijving voor andere lessen naast het
Cultuurmenu kunt u rechtstreeks contact opnemen
met de erfgoedinstellingen, zie adressen en websites
op de achterzijde van deze brochure.
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Menu groepen 1 en 2

De lessen beginnen
om 9.15 uur, 10.45 uur
en 13.30 uur
Het lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl

De lessen duren
75 minuten
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Menu groepen 1 en 2

A) Mauritshuis

Maurits Muis zoekt Meestermengers
Maurits Muis schildert er op los in het
Mauritshuis. In zijn muizenatelier, ver
weg achter de muren van het museum.
Wanneer hij even niet weet hoe het
verder moet, beklimt hij de deftige
trappen om naar de oude schilderijen te
gaan kijken. Zo ontdekt hij de geheimen
van de beroemde meesters zoals
Rembrandt. Het lukt hem alleen niet om
al die prachtige kleuren te maken die hij
ziet op de schilderijen.
Maurits Muis nodigt de leerlingen uit
om zelf in het Mauritshuis de geheimen
van de schilderijen te ontdekken. In de
Kunstwerkplaats worden ze ‘Meester
mengers’ en maken ze nieuwe kleuren
voor hem. Van appelgroen tot poep
bruin.

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren dat het Mauritshuis een museum
is waar oude schilderijen hangen. Ze maken kennis
met kunst en leren over ruimte, vorm, kleur en compo
sitie (groeperen op vorm of kleur). Ze leren wat een
kunstenaar allemaal nodig heeft om een schilderij te
maken. En dat kunstenaars door middel van een schil
derij hun eigen verhaal vertellen over betekenisvolle
onderwerpen (mensen, dieren, feest, natuur, eten of
seizoenen). Omdat er veel dialoog is met de kinderen
wordt ook de taalontwikkeling bevorderd.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen en 2-4 begelei
ders.

Vakken en kerndoelen van de les
Nederlands, kerndoel 1,2.
Kunstzinnige oriëntatie,
kerndoel 54, 56.
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Menu groepen 1 en 2

B) Kinderboekenmuseum

Een brief voor Aap

Aantal leerlingen en
begeleiding

Maximaal 30 leerlingen/ 1
begeleider op 5 leerlingen (let
op: begeleiders hebben een
belangrijke rol in het bege
leiden van groepjes door de
tentoonstelling)
De museumles start met een verhaal waarin Aap een
brief heeft ontvangen maar niet kan lezen wat erin staat.
Weten de leerlingen het wel? Door in de tentoonstelling
op onderzoek uit te gaan, ontdekken ze vanzelf waar ze
de brief kunnen vinden en wat er in staat!
De leerlingen bezoeken de tentoonstelling ABC met de
dieren mee, waarin alles draait om bekende prentenboe
kendieren en letters. Zo helpen ze Kleine Ezel met de
zoekgeraakte letters, springen ze over de letter-ijs
schotsen van Kleine IJsbeer en bedenken ze een nieuw
verhaal met Pim en Pom in de hoofdrol.

12

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1, 12. Kunstzinnige oriëntatie 54, 56.

Doelstellingen van de les

Door het actief spelen met letters wordt bijgedragen
aan het ontluikende taalbewustzijn van de leerling. De
les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands. Daarnaast
begrijpen leerlingen wat een museum is, en speci
fieker wat het Kinderboekenmuseum verzamelt.

88

88888

88888

Menu groepen 1 en 2

C) Muzee Scheveningen

Schelpjes verzamelen

Aantal leerlingen en
begeleiding

Maximaal aantal leerlingen 30,
minimaal aantal begeleiders 2

OA

In Muzee Scheveningen nemen we de leerlingen mee naar
het strand en de Noordzee. In de Noordzee leven heel veel
verschillende soorten dieren. Samen nemen we een ‘kijkje
onder water’. We gaan op zoek naar strandvondsten. De
zeesterren, krabben en andere dieren uit de Noordzee
mogen de leerlingen bekijken en aanraken. We komen ook
een meeuw tegen. Spelenderwijs ontdekken ze dat de
schelpjes van het strand huisjes zijn van schelpdieren. Ze
gaan op het strandje van Muzee schelpjes verzamelen en
sorteren. Tot slot ‘zwemmen’ de leerlingen ook nog door
de oceaan door een donkere grot diep onder water.

Doelstellingen van de les

De leerlingen ontdekken dat Muzee verschillende verzame
lingen heeft. De leerlingen ontdekken spelenderwijs welke
dieren in en rond de Noordzee leven. Ze worden aangespoord
zelf op zoek te gaan naar strandvondsten van de dieren die in
de Noordzee leven. Ze krijgen besef dat de schelpjes die ze op
het strand vinden lege huisjes zijn van schelpdieren.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1,12. Oriëntatie op jezelf en de wereld:
39,40,41. Kunstzinnige oriëntatie: 56
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Menu 1

De lessen beginnen
om 9.15 uur, 10.45 uur
en 13.30 uur
Het lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl

De lessen duren
75 minuten
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Menu 1 groep 3

Haags Historisch Museum

Haagse Ikkie

88

88888

88888

Iedereen heeft oren, een neus en een mond en we wonen allemaal in een huis.
We eten, we slapen en we spelen. En toch zijn we allemaal anders. Centraal in
deze les staat Ikkie. Hij woont in het Haags Historisch Museum en heeft een
ik-doos gemaakt. Dat is eigenlijk zijn eigen museum over zichzelf. Aan de hand
van de voorwerpen uit de ik-doos gaan de kinderen de collectie van het Haags
Historisch Museum bekijken. Ze ontdekken dat het dagelijks leven van vroeger
anders was dan nu; de stad zag er vroeger anders uit, je woonde anders, je
speelde anders, je at andere dingen. Bij elk onderdeel wordt er een spel gedaan
om zo samen met Haagse Ikkie van alles te ontdekken over Den Haag, over
geschiedenis, over jezelf en je eigen rol in jouw stad of dorp.

Doelstellingen van de les

Kennismaken met musea, ontdekken
wat het verschil tussen vroeger en nu is.
Geschiedenis laten aansluiten op de
eigen beleving.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

A en kerndoelen van de les
OVakken
Geschiedenis, Nederlands,
Maatschappijkunde
Kerndoel: 1, 3, 47, 51.

15

Menu 1 groep 4

Museum Meermanno

Ingewikkelde letters!

OA

Ken je die mop van die mummie? Ingewikkeld hé? Behalve de
mummies, waren de letters uit Egypte ook behoorlijk ingewik
keld! Het duurde eeuwen voordat iemand de Egyptische hiëro
gliefen, dankzij de steen van Rosetta, eindelijk kon ontcijferen
en ontdekte wat de oude Egyptenaren te vertellen hadden.
In de les ‘Ingewikkelde letters’ gaan de kinderen door middel
van spannende opdrachten een oude Egyptische tekst ontcij
feren en komen ze onderweg misschien wel een echte mummie
tegen. Lijken Egyptische letters op onze eigen letters? Of zijn
het meer plaatjes? Communiceren we tegenwoordig ook niet
steeds meer met plaatjes?

Aantal leerlingen en begeleiding
35 leerlingen, 2 begeleiders per groep
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Doelstellingen van de les

Door middel van deze les maken kinderen
kennis met de verschillende soorten schrift in
het boekenmuseum en vergelijken dit met
hun eigen tijd. Ze leren waar letters vandaan
komen en leren dat geschiedenis altijd in
beweging is.

Vakken en kerndoelen van de les
Nederlands: 1, 2.
Kunstzinnige oriëntatie: 54, 56.

Menu 1 groep 5

88

88888

88888

Panorama Mesdag

OA
Met Mesdag mee,
naar de zee
Hoe is het mogelijk dat we anno 2018 nog steeds zo’n magische
ervaring hebben, wanneer we in het museum aan de Zeestraat
het Seinpostduin opklimmen en we plotseling aan zee staan.
We zien de vissersvloot beneden op het strand liggen, de zee in
de verte en het dorp Scheveningen en Den Haag achter ons.
Hoe hebben Sien en Hendrik Willem Mesdag dit enorme kunst
werk, geschilderd in 1881, voor elkaar gekregen…?
Het Panorama staat centraal in deze les, maar de leerlingen
bekijken in de zalen ook verschillende schilderijen en maken
schetsen ter plekke met grafietstift.
In het atelier onderzoeken ze kleur en vorm van de onderdelen:
lucht, zee en zand.
De schetsen gebruiken de leerlingen voor de ‘stoffering’, zo
komen de begrippen ruimte en perspectief aan de orde.

Doelstellingen van de les

De leerlingen ervaren en beleven de ruimtelijke illusie
van het duin en het strand. Zij krijgen inzicht in de tech
niek die Mesdag heeft ontwikkeld voor het maken van
het Panorama. Ook de restauratie van het meer dan 130
jaar oude doek komt aan bod. Bij het maken van een
groot groepswerk leren de leerlingen samenwerken.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1,2
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 51 t/m 53.
Kunstzinnige oriëntatie: 56.
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8

88888
Menu 1 groep 6

Afdeling Monumentenzorg en Welstand

Wauw, de Hof van Wouw

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren de betekenis van hofjes in Den Haag
kennen en leren specifiek over het hofje van Wouw. Er wordt
een link gelegd tussen het wonen van toen en nu van arme en
rijke mensen. Ze leren wat beschermde monumenten zijn. Er
wordt uitgelegd wat Monumentenzorg doet. Hiermee wordt
voldaan aan het kernbegrip: behoud van erfgoed en het
belang hiervan.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1,9,12.
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 40, 47, 51 t/m 53.
Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56.
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De les wordt gegeven in het prachtige hofje van Wouw
aan de Lange Beestenmarkt in Den Haag. Dit hofje
werd in 1647 gesticht door Cornelia van Wouw. Het
bestond uit een binnentuin met huisjes en was
bestemd voor (oudere) alleenstaande vrouwen. De
leerlingen leren over het ontstaan en de betekenis
van hofjes in Den Haag en specifiek over het Hofje van
Wouw. De afdeling Monumentenzorg van de Gemeente
Den Haag heeft er met meerdere restauraties voor
gezorgd dat het hofje voor een groot deel in de originele/
oorspronkelijke staat is teruggebracht en nog steeds
bewoond kan worden.
De leerlingen kijken rond in het hofje en in de (histo
rische) kruidentuin. Ze maken kennis met de regent
van het hofje en gaan naar de regentenkamer, waar
het originele schilderij van Cornelia van Wouw hangt.
Ze kijken naar binnen in een van de bewoonde hofjes.
Over de bewoners van het hofje zijn mooie verhalen te
vertellen. De leerlingen krijgen buiten in het hofje
verschillende opdrachten. Verder maken ze een deel
plattegrond van het hofje. Hierdoor krijgen ze een
idee hoe hofjes gebouwd werden en hoe het woonop
pervlak van de huisjes is ingedeeld.
Het is van belang de les op school goed voor te
bereiden (het lesmateriaal staat op de website
www.cultuurmenu.nl).

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

O

Menu 1 groep 7

Fotomuseum Den Haag

Klik klak: Foto!

De hele dag kijken kinderen naar afbeeldingen: op internet, in boeken
of op reclameposters. De maker wil je er iets mee vertellen. Maar
hoe bewust zijn kinderen zich van de boodschap die zo’n beeld over
draagt?
Door goed te kijken naar foto’s van kunstenaars in het Fotomuseum
Den Haag en door zelf te fotograferen – naar aanleiding van een
opdracht die past bij de tentoonstelling – ervaren de leerlingen dat je
als fotograaf heel wat te vertellen hebt.
Verrassend snel blijken de leerlingen in staat om naast het onder
werp, ook techniek en beeldaspecten te herkennen in de tentoonge
stelde foto’s. Met al die kennis van fotografie in huis wordt het tijd
voor de fotoverkiezing, waarbij groepjes kinderen zich beraden over
meest geslaagde foto.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 35 leerlingen, 2 begeleiders

Doelstellingen van de les

De leerlingen reflecteren op de rol die fotografie
in het dagelijks leven speelt, maken kennis met
de techniek achter fotocamera’s, herkennen
verschillende beeldaspecten in foto’s.
De leerlingen maken zelf foto’s die worden
besproken met de groep.

Vakken en kerndoelen van de les
Nederlands: 1, 3, 12.
Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56.
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 35
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Menu 1 groep 8

Escher in Het Paleis

Meester van de Metamorfose

Doelstellingen van de les

De kunstenaar M.C. Escher keek goed om zich heen en zette vervolgens dat
wat hij zag naar zijn hand. In zijn prenten speelt hij met de werkelijkheid. Hij
laat ons nadenken over wat echt is en wat niet. Of wat wel en niet kan. Met
zijn oneindige prenten, optische illusies en onmogelijke werelden leert hij
ons buiten de bestaande kaders te denken en maakt hij een vuist voor de
fantasie.
Tijdens deze museumles bekijken de leerlingen beroemde prenten van
Escher als Metamorfose III, Reptielen en Dag en Nacht en gaan hierover in
gesprek. Waarom lijken weilanden in vogels te veranderen? Hoe kunnen
bijen vlinders worden? Ze maken kennis met het werk van Escher terwijl ze
spelenderwijs leren over grafische technieken, metamorfoses en optische
illusies. Na de rondleiding gaan de leerlingen zelf aan de slag en tekenen
samen een metamorfose in het atelier.

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen, minimaal 2 begeleiders
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De leerlingen maken kennis met het werk
van M.C. Escher en met het voormalige
winterpaleis van koningin-moeder Emma.
Ze worden gestimuleerd om op speelse
wijze te kijken naar hun dagelijkse wereld,
ze ontdekken het verschil tussen twee-en
driedimensionaliteit en leren dat verschil te
omschrijven.
Ze leren wat optische illusies, metamor
foses en vlakvullingen zijn, wat grafiek is en
hoe Escher zijn prenten maakte en leren dat
je met vrij en associatief denken tot nieuwe
oplossingen kunt komen. Zowel beeldend
als in algemene zin.

Vakken en kerndoelen van de les

Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55, 56.
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44.
Nederlands, mondeling taalonderwijs: 1 t/m 3.

O

Menu 2

De lessen beginnen
om 9.15 uur, 10.45 uur
en 13.30 uur
Het lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl

De lessen duren
75 minuten
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Menu 2 groep 3

88

88888

88888

© Marleen Sleeuuwits

De Mesdag Collectie

Mesdag en de kleuren van de zee
Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met het kunstenaars¬echtpaar
Mesdagvan Houten. Ze ontdekken dat je bij het kijken naar
kunst bijna al je zintuigen kunt gebruiken, en dat alle kunst
voorwerpen een ‘eigen verhaal’ vertellen. Daarnaast
tekenen ze de kleuren van de zee. De les sluit aan bij de
vakken beeldende vorming en taal.

Aantal leerlingen en begeleiding
35 leerlingen, 2 begeleiders per groep

Vakken en kerndoelen van de les
Nederlands 1 t/m 3
Kunstzinnige oriëntatie 54 t/m 56.
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Hendrik Willem Mesdag (18311915) woonde aan de Laan
van Meerdervoort, vlakbij Scheveningen. Daardoor kon hij
de zee schilderen wanneer hij maar wilde. Bij ondergaande
zon, als het stormde of juist windstil was. Hij schilderde de
kleuren van de zee.
Maar de beroemde zeeschilder maakte niet alleen kunst,
hij verzamelde het ook. Voor al die kunstvoorwerpen liet hij
naast zijn huis zelfs een museum bouwen! Op zondagen
lieten hij en zijn vrouw daar trots hun verzameling zien. In
De Mesdag Collectie ervaren de leerlingen de bijzondere
sfeer van een 19deeeuws museumgebouw.
Door kijk, ruik, en doeopdrachten ontdekken ze dat
kunstvoorwerpen elk een eigen verhaal ‘vertellen’. Ze
worden daarbij gestimuleerd om goed te kijken. Door te
kijken en zelf te tekenen doen ze bijzondere ontdekkingen.

OA

Menu 2 groep 4

8
88888
Gemeentemuseum
Den Haag
88 8888

Je neus achterna

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 35 leerlingen, 2 begeleiders

OA
Doelstellingen van de les

Tijdens deze museumles draait het om een verhaal
over twee kinderen op schilderijen.
De leerlingen maken ‘samen met hen’ een tocht langs
beelden, schilderijen, keramiek en méér - langs alles
waaraan je plezier kunt beleven in een kunstmuseum.
Met een heuse knapzak, waar van alles inzit, gaan ze op
pad. Bij ieder kunstwerk uit ‘het verhaal’ doen de leer
lingen een creatieve opdracht. Daarin komt tekenen,
toneelspelen, muziek en boetseren aan bod. De
kinderen oefenen in het kijken naar en vertellen over
kunst en museumvoorwerpen. Maar wat is de meest
bijzondere creatie?
Tot besluit van de dwaaltocht volgt een ontroerende
ontdekking…

De leerlingen kijken naar kunst, praten over wat zij zien en wat ze
daarbij denken en ontdekken dat je verhalen kunt vertellen over en
naar aanleiding van kunstwerken.
De leerlingen leren dat je in een kunstmuseum uiteenlopende
objecten kunt bekijken, behorend bij verschillende disciplines:
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, toegepaste kunst en
mode (al naar gelang de wisselende actuele tentoonstellingen).
De leerlingen weten dat kunstwerken en museumobjecten in een
kunstmuseum: verzameld, tentoongesteld, beschermd en bewaard
worden voor mensen nu en in de toekomst.
Aan de hand van creatieve opdrachten die beeldend, muzikaal of
theatraal van aard zijn, reageren de leerlingen op kunstwerken.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1, 12. Oriëntatie op jezelf en de wereld:
37, 51. Kunstzinnige oriëntatie: 55, 56.
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Menu 2 groep 5

Museon

De wereld op je bord
Eetgewoonten in andere landen

Zeehondensoep, krekelkroket of gefrituurde wormen... Het klinkt misschien
wat onwennig, maar in andere culturen smullen ze ervan. Gezond eten komt in
veel vormen, alleen ‘Wat de boer niet kent, dat eet hij (vaak) niet’. Dat geldt voor
iedereen!
Alle zintuigen van de leerlingen worden ingezet tijdens de opdrachten. Ruiken
ze het verschil tussen kaneel en vanille? Kunnen ze rijst eten met een vork en
aardappels met stokjes? Verrassende en lekkere opdrachten leiden uiteindelijk
tot hun eigen gerecht. Dit bijzondere gerecht presenteren ze aan de klas.
24

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren enkele landen en
gerechten kennen met hun ingrediënten
en voorwerpen en leren dit gebruik te
begrijpen. De leerlingen ervaren de
verschillen en overeenkomsten tussen de
eigen leefwereld en die van anderen.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 32 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 37

Menu 2 groep 6

Museum Bredius

Door de bril van meneer Bredius

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 35 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les
Nederlands: 1,9,12.
Oriëntatie op jezelf en de wereld: 51.
Kunstzinnige orientatie: 54 t/m 56.

© Basisschool Onze Wereld

Museum Bredius is gevestigd in een statig herenhuis
aan de Hofvijver in Den Haag.
Hier is de verzameling te zien van Abraham Bredius
kunsthistoricus (18551946). De leerlingen maken
kennis met deze kunstverzamelaar en zijn collectie.
Hij verzamelde schilderkunst uit de Gouden Eeuw en
antiek. Het museum is met dit antiek in 18deeeuwse
stijl ingericht. De leerlingen maken tijdens de les een
rondgang door het museum. Ze leren kijken onder
andere door onderscheid te maken tussen verschil
lende schilderijengenres uit de Gouden Eeuw: een
stilleven, een portret en een landschap.
Ze gaan zelf aan de slag met het maken van schetsen
op de zalen en maken hiermee een collage in een
schilderij. Ze geven schilderijen ‘eigen titels’ nadat ze
hebben geluisterd naar het verhaal ‘De bril van
meneer Bredius’. Het is van belang de les op school
goed voor te bereiden, het lesmateriaal staat op de
website www.cultuurmenu.nl. Hierdoor leren de leer
lingen alvast iets over Abraham Bredius, zijn verza
meling en de Gouden Eeuw.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met Abraham
Bredius en ontdekken wat er speciaal is aan de
collectie die hij bijeen heeft gebracht. Ze leren
dat een museum een verzameling heeft en dat
een museum ook een voormalig woonhuis kan
zijn met een verzameling. Ze zien een 18deeeuws
patriciërshuis van binnen en leren over de aankle
ding en het gebruik van zo’n woonhuis. De leer
lingen maken kennis met drie verschillende
schildergenres: landschap, zelfportret, stilleven.
De leerlingen leren hoe je naar kunst kunt kijken.
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Menu 2 groep 7

Nationaal Archief

Check, check
dubbel check!

© Anne Reitsma Fotografie

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands:7 Kunstzinnige Oriëntatie: 56
Burgerschap.

‘Een foto zegt meer dan duizend woorden’, wordt er weleens gezegd. Maar klopt
het ook wat je ziet? Is dit wel de waarheid? Tijdens deze les bekijken leerlingen
originele historische bronnen. Op basis van deze informatie gaan de leerlingen
als detectives op onderzoek uit. Wat zie je? Hoe is de foto of het archiefstuk
gemaakt? Is er nog meer over geschreven? Dit zijn stuk voor stuk vragen waar
leerlingen mee aan de slag gaan tijdens hun zoektocht naar de waarheid. Tijdens
deze les krijgen de leerlingen ook een kijkje achter de schermen in het depot van
het Nationaal Archief.
Bij het Nationaal Archief ligt bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland
opgeslagen in 137 km archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en teke
ningen en 800 terabyte aan digitale bestanden. Of het nu het archief is van ons
parlement, de VOC of de KNVB, je vindt het in het Nationaal Archief.
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Doelstellingen van de les

Goede informatievoorziening is een
belangrijke basisvoorwaarde bij het
maken van keuzes en het vormen van je
mening. Het bestuderen van originele
bronnen en het stellen van kritische
onderzoeksvragen helpt daarbij.

Menu 2 groep 8

Humanity House 88888888

Op de vlucht!
8888

Hoe is het om een vluchteling te zijn?
Shaza: “het is moeilijk om vluchteling te zijn. Mensen vinden je geen
echt mens.”

OA

Vluchtelingen beheersen het nieuws. Maar vaak wordt er óver hen
gepraat, in plaats van mét hen. In het Humanity House komen vluchte
lingen zelf aan het woord. Want waarom laat iemand alles achter? En
wat maakt hij dan allemaal mee tijdens en na zijn vlucht?
In onze vernieuwde ervaringsreis kruipen leerlingen in de huid van een
vluchteling. Daarna ontmoeten ze – virtueel - acht mensen die hun
vluchtverhaal vertellen. Shaza Manla (12) uit Syrië bijvoorbeeld, een
muziektalent met grootse plannen voor de toekomst.
Voordat de leerlingen aan de ervaringsreis beginnen, praat het educa
tieteam van het Humanity House met hen over hun leven en dat van een
kind in een oorlog. Na afloop delen ze hun ervaringen. Wat heeft de reis
losgemaakt? Kortom: in ons museum zijn de leerlingen niet alleen
toeschouwers, maar ook deelnemers, (mee)denkers en (mee)doeners.

Doelstellingen van de les

Een bezoek aan het Humanity House biedt leerlingen
een waardevolle oriëntatie op zichzelf én de wereld.
De ervaringsreis prikkelt het inlevingsvermogen van
de leerlingen en verandert hun mening. Het interac
tieve karakter van het museum sluit tevens goed aan
bij de behoefte en belevingswereld van leerlingen.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1, 3. Oriëntatie op jezelf en de wereld: 34,
37,38, 47, 53. Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56.

In gesprek met een vluchteling

Na de leerzame reis en het delen van alle ervaringen
gaan de leerlingen in gesprek met een vluchteling. Ze
krijgen de unieke kans vragen te stellen aan iemand die
zelf gevlucht is. Hoe ben je in Nederland terecht
gekomen? Vierde je je verjaardag tijdens de vlucht? Kon
je vriendjes maken? Wat of wie mis je het meest?
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Menu 3

De lessen beginnen
om 9.15 uur, 10.45 uur
en 13.30 uur
Het lesmateriaal staat op
www.cultuurmenu.nl

De lessen duren
75 minuten
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Menu 3 groep 3

Museon

Expeditie Museon

Op speurtocht naar schatten in het Museon
Het Museon heeft een grote collectie bijzondere voor
werpen. Veel van deze schatten staan in het museum
tentoongesteld. Ze staan geordend, groep bij groep, en
vaak in glazen kasten. In het depot, onze kelder, worden
nog veel meer prachtige voorwerpen bewaard. De leer
lingen mogen een paar van deze schatten uit een mand
halen en willen vast weten wat het precies is. Ze richten
er hun eigen museum mee in.
Met deze kennis gaan ze op expeditie door de tentoon
stelling (One Planet) in het Museon. Daar valt nog veel
meer te ontdekken en beleven. Wat zou gekkengoud
zijn? Kunnen ze de dodo vinden? Durven ze insecten te
eten? Het wordt een spannende tocht.

Doelstellingen van de les

Spelenderwijs ontdekken de leerlingen
dat in het Museon veel verschillende en
prachtige voorwerpen te vinden zijn met
bijzondere verhalen. Plezier, ontdekken
en doen staan voorop in deze museumles.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 32 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les
Kunstzinnige oriëntatie: 56.
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Menu 3 groep 4

Louwman Museum

Ken je het verhaal van de auto?

Doelstellingen van de les

De leerlingen vertellen over hun verzameling en leren dat ook een
museum verzamelt en de objecten beheert. Ze bekijken een filmpje,
waarin zij de ontwikkeling van de auto zien en ook dat de auto de plaats
ingenomen heeft van bijv. koetsen en paarden. Daarna gaan zij het
museum in en herkennen dat diverse voorwerpen er nu heel anders
uitzien. Ook wordt gewezen op eenvoudige technische oplossingen. In
het museum zien zij ook, dat de auto’s verschillende functies kunnen
hebben en bijv. ook kunnen varen of gemaakt zijn om ermee te showen.

De leerlingen herkennen objecten van nu in
objecten van toen. Ook worden de leerlingen
bewust gemaakt van eenvoudige technieken.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les
Nederlands: 1, 12.
Natuur en techniek: 44.
Kunstzinnige oriëntatie: 54, 56.
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Menu 3 groep 5

Museum Beelden aan Zee

De ruimte door met beeldhouwkunst
Tijdens het museumbezoek komen leerlingen op
een speelse manier in aanraking met beeldhouw
kunst, ze maken kennis met verschillende stijlen,
materialen en technieken. In het museum zijn
regelmatig wisselende exposities, de les wordt
steeds aangepast bij iedere nieuwe expositie Bij
aankomst vertelt de docent over de bijzondere
ligging van het museum – aan zee in een duin – en
over het maken van beelden. Tijdens de rondleiding
kijken de leerlingen naar de kunstwerken en
bespreken ze wat de kunstenaar wil verbeelden. De
leerlingen gaan materialen voelen en bekijken om
verschillen te leren herkennen. Ze kunnen een écht
beeld voelen en échte gereedschappen vasthouden
waarmee de beeldhouwer werkt. Ten slotte gaan de
leerlingen zelf aan de slag en maken ze een beeldje.

Doelstellingen van de les

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen,
per 10 leerlingen 1 begeleider

De leerlingen maken kennis met beeldhouwkunst,
het ambacht van de beeldhouwer en de eindeloze
hoeveelheid aan materialen waarvan de beelden
gemaakt kunnen zijn. Leerlingen worden gestimu
leerd hun zintuigen te gebruiken; ze leren over
materialen en over de stappen die je maakt om te
komen tot een beeld. De activiteiten dagen leer
lingen uit hun creativiteit te benutten en de opge
dane kennis, begrippen en ervaring te verwerken.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1 t/m 3. Oriëntatie op jezelf en de
wereld: 37, 44. Kunstzinnige oriëntatie: 54 t/m 56.
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Menu 3 groep 6

88
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Museum de Gevangenpoort

Op jacht naar regels en wetten
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Doelstellingen van de les

Historische gebeurtenissen in de tijd en context
plaatsen, eigen mening vormen, verplaatsen in
een (hypothetische) situatie, verbanden leggen.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders

Vakken en kerndoelen van de les

© Johan Winkelman en Patswerk

Het wetboek is een belangrijk document in onze samenleving. Aan de
wetten die hierin opgeschreven staan, moet iedereen zich houden.
Doe je dat niet, dan volgt er straf. Die afspraken hebben we met
elkaar gemaakt.
Tijdens de museumles adviseren de leerlingen de fictieve planeet
Kwiefax waar het niet zo goed gaat met de ruilhandel en het bepalen
van grenzen. En wie is er eigenlijk de baas? De Kwiefaxianen kunnen
wel wat regels en wetten gebruiken.
De leerlingen leren dat onze opvattingen over (de effectiviteit van)
straffen in de loop der eeuwen zijn veranderd. In drie ruimtes nemen
de leerlingen een criminele gebeurtenis onder de loep en verzinnen
samen welke wet en straf hierbij hoort. De drie onderliggende
thema’s van de Gevangenpoort ‘misdaad en straf’, ‘vervolging en vrij
heid’ en ‘rechtstaat en vrede’ staan hierbij centraal.
Terug op school wordt het advies aan Kwiefax nader uitgewerkt.

Geschiedenis, Taal, Lezen, Maatschappijkunde
Kerndoel: 1, 3, 37, 47, 51.

Menu 3 groep 7

Archeologie

Komt dat zien!

Maak een tentoonstelling met archeologische vondsten
Als er in Den Haag een nieuw gebouw komt, of een tunnel wordt gegraven,
gaan eerst de archeologen op pad om te zien of er nog oude voorwerpen
en scherven in de bodem liggen. Die worden opgegraven, schoongemaakt
en uitgebreid onderzocht. Maar wat dan?
De meest interessante vondsten worden tentoongesteld zodat iedereen ze
kan zien. Elk voorwerp heeft namelijk een verhaal. Dat kan gaan over de
plek waar het is gevonden, de mensen die het maakten en gebruikten, die
het weggooiden of juist heel lang bewaarden én repareerden.
In de les wordt aan de leerlingen uitgelegd hoe opgraven gaat. Vervolgens
gaan zij het zelf doen, en daarbij vinden ze echte oude Haagse voorwerpen.
Ze kiezen welk verhaal van het voorwerp ze zelf de moeite waard vinden
om verder te vertellen. Ze maken dan een mini-tentoonstelling, inclusief
tekstbordjes, illustraties en versieringen. Aan het eind van de les staat er
een heuse groepsexpositie en krijgen alle leerlingen een aandenken mee.

Doelstellingen van de les

De groep leert hoe archeologen van de gemeente Den
Haag werken. Door zelf op te graven, ervaren ze hoe
bijzonder het is om de geschiedenis in je handen te
houden. We werken bewust met echte oude Haagse voor
werpen, uit alle tijdvakken. Voor het maken van hun
mini-expositie bestuderen de leerlingen een object, kiezen
welk aspect daarvan ze graag willen ‘doorvertellen’ en
waarom. Het leergebied Kunstzinnige oriëntatie wordt
gecombineerd met Oriëntatie op jezelf en de wereld.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1, 2 Oriëntatie op jezelf en de wereld:
51 t/m 53 Kunstzinnige oriëntatie: 56.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders
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Menu 3 groep 8

Haags Gemeentearchief

Zoeken, zoeken, zoeken!

In het Haags Gemeentearchief bewaren we
informatie over Den Haag van 1313 tot vandaag.
De leerlingen gaan net als echte onderzoe
kers op allerlei manieren speuren naar infor
matie in verschillende bronnen. Zowel in
papieren bronnen als digitaal. De gevonden
informatie vormt samen een verhaal. Maken
uw leerlingen het verhaal compleet?

Doelstellingen van de les

In deze les komen leerlingen te weten
waarom het Haags Gemeentearchief eigen
lijk bestaat. Waarom is het belangrijk om
informatie te bewaren? Wat hebben we
eraan voor de toekomst? En wat doet het
Gemeentearchief precies om alles zo goed
mogelijk te bewaren? De leerlingen ervaren
dat je informatie uit verschillende bronnen
nodig hebt om een verhaal uit het verleden
goed te reconstrueren.

Aantal leerlingen en begeleiding
Maximaal 30 leerlingen, 2 begeleiders
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Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands: 1,4,6,7.
Rekenen/wiskunde: 33. Oriëntatie op jezelf en de
wereld: 51. Overige vakken: geschiedenis, wereld
oriëntatie, informatieverwerking.

Met dank aan:

Colofon
Uitgave
Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
Projectenbureau Haagse Musea
Postbus 30313
2500 GH Den Haag
Telefoon 070 3381458
Tekst Sandra Bal, hoofd Projectenbureau
Haagse Musea, 20 Haagse erfgoedinstellingen
Redactie Werkgroep Educatie, SGPHM
Fotografie Haagse musea/archieven
Ontwerp Eindeloos
Illustraties Josje van Koppen
Ontwerp website Ed van den Heuvel/webdesign
Oplage 1000
Datum mei 2018

Fonds Wiggers
van Kerchem

Stichting Dorodarte
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Sommige tussendoelen komen in de cultuurmenulessen direct ter sprake, andere zullen door opeenstapeling van

van cultureel erfgoed

Kunstzinnige oriëntatie, kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten

Cultuurmenu doorgaande leerlijn: ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’
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Escher in Het Paleis
Lange Voorhout 74
2514 EH Den Haag
07030 000 53 (Monique Veldhoven)
mveldhoven@escherinhetpaleis.nl
www.escherinhetpaleis.nl

Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43
2517 HV Den Haag
07033 81 120 (Kyra Berkhout & Lucienne
Peeters | Groepsbezoeken en Activiteiten)
educatie@gemeentemuseum.nl
www.fotomuseumdenhaag.nl

Gemeente Den Haag
Afdeling Monumentenzorg en Welstand
Spui 70, 2511 BT Den Haag
0703534083 (Elise Mutter)
monumentenzorg@denhaag.nl
www.monumentenzorgdenhaag.nl
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Archeologie & Natuur- en
Milieueducatie
Prins Hendrikstraat 39
2518 HH Den Haag
0703536639 (Renie Heije)
renie.heije@denhaag.nl
www.denhaag.nl/archeologie
Haags Gemeentearchief
Spui 70
2511 BT Den Haag
0703537041 (Sanderijn Schuur)
sanderijn.schuur@denhaag.nl
www.gemeentearchief.denhaag.nl

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41
2517 HV Den Haag
07033 81 120 (Kyra Berkhout & Lucienne
Peeters | Groepsbezoeken en Activiteiten)
educatie@gemeentemuseum.nl
www.gemeentemuseum.nl

Haags Historisch Museum
Korte Vijverberg 7
2513 AB Den Haag
0703123065 (Marieke van OsLustig)
educatie@haagshistorischmuseum.nl
www.haagshistorischmuseum.nl

Humanity House
Prinsegracht 8
2512 GA Den Haag
0703100053 (Audrey Mussoni)
educatie@humanityhouse.org
www.humanityhouse.org

Kinderboekenmuseum
Prins WillemAlexanderhof 5
2595 BE DEN HAAG
0703339631 (Anouk van Dijk)
groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl
www.kinderboekenmuseum.nl

Museon
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
0703381463 (Marjolijn Janssen)
educatie@museon.nl
www.museon.nl

Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1/boulevard
2586 EL Scheveningen
0703589076
educatie@beeldenaanzee.nl
www.beeldenaanzee.nl

Museum Bredius

Mw. Claartje de Leeuw
Lange vijverberg 14
2513 AC Den Haag
070362 07 29
0646282859
info@museumbredius.nl
cleeuw@xs4all.nl
www.museumbredius.nl

Museum de Gevangenpoort
Buitenhof 33
2513 AH Den Haag
0703123065
info@gevangenpoort.nl
www.gevangenpoort.nl

Muzee Scheveningen
Neptunusstraat 92
2586 GT Scheveningen
0703500830 (Delia Spaans)
d.spaans@muzee.nl
www.muzee.nl

Nationaal Archief
Prins WillemAlexanderhof 20
2595 BE Den Haag
0655267929 (Ellen Loozen)
educatie@nationaalarchief.nl
www.nationaalarchief.nl

um.nl

Louwmanmuseum
Leidsestraatweg 57
2594 BB Den Haag
0703047372 (Debby van Rijswijk)
d.vanrijswijk@louwmanmuseum.nl
www.louwmanmuseum.nl

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag
0703462700 (Winnifred Dijkstra)
dijkstra@meermanno.nl
www.meermanno.nl

Panorama Mesdag
Zeestraat 65
2518 AA Den Haag
0703106665 (Marije Beckers)
info@panormamesdag.com
www.panoramamesdag.nl

Mauritshuis
Plein 29
2511 CS Den Haag
0703023456 (Anne Maartje Kruijswijk)
educatie@mauritshuis.nl
www.mauritshuis.nl

De Mesdag Collectie
Laan van Meerdervoort 7f
2517 AB Den Haag
Tel +31 (0)70 362 14 34
educatie@demesdagcollectie.nl

Ontdekken doe je zelf!

Snuffel rond in de Haagse musea

