VOORDELIG VERVOER
Vanaf schooljaar 2018-2019 is gratis busvervoer
beschikbaar voor alle basisscholen (PO, SBO, SO)
die onder een Rotterdams schoolbestuur vallen.
De excursie valt binnen een van de leergebieden
van het basisonderwijs o.a. cultuur en erfgoed.
Leerlingen hebben de kans om met Buzz010 extra,
of nieuwe, excursies mee te maken, die zonder
het project niet gerealiseerd kunnen worden.
Neem contact op met buzz010@kc-r.nl voor de
voorwaarden. www.kc-r.nl/buzz010
GRATIS BEZOEK LEERKRACHTEN
Leerkrachten kunnen gratis het museum bezoeken
om zich voor te bereiden, mits voorafgaand
aangemeld bij het museum.

SPECIAAL ONDERWIJS
Wij ontvangen regelmatig leerlingen uit het
speciaal onderwijs. Voor optimale begeleiding
kiezen we dan voor max. 10 leerlingen per
museumdocent, de prijs per programma kan iets
hoger komen te liggen. Neem contact op met het
museum om de mogelijkheden te bespreken.

RESERVEREN
Wereldmuseum
010-2707132
educatie@wereldmuseum.nl
www.wereldmuseum.nl

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

PRIMAIR ONDERWIJS

EDUCATIEF
AANBOD 18/19

JOUW LEERLINGEN ZIJN DE WERELDBURGERS VAN DE TOEKOMST. HOE KAN JE AANDACHT BESTEDEN AAN
CULTUURVERSCHILLEN EN ACTIEF BURGERSCHAP? HOE HELP JE LEERLINGEN BIJ HET VERKENNEN VAN HUN
EIGEN IDENTITEIT EN DIE VAN ANDEREN? WELKE BASISKENNIS, VAARDIGHEDEN EN HOUDING ZIJN NODIG OM
NU EN STRAKS ACTIEF MEE TE DOEN IN DE SAMENLEVING?
ONS ONDERWIJSAANBOD SLUIT DIRECT AAN OP DEZE EN ANDERE VRAGEN.
Als museum inspireren we tot een open blik op de wereld. De programma’s zijn meer dan kennisoverdracht:
ze stimuleren nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke
diversiteit en (eigen) creativiteit en ervaren op een actieve en persoonlijke manier hoe mensen wereldwijd
met elkaar verbonden zijn.
Erfgoededucatie sluit goed aan bij diverse vakken (van geschiedenis tot beeldend en muziek) en geeft inhoud
aan onderwijsthema’s als 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming en vakoverstijgend werken.
Sommige thema’s lenen zich uitstekend voor projectonderwijs; ook daarvoor hebben we nieuw aanbod
& lessuggesties voor in de klas. Aansluiting op het onderwijscurriculum en jouw wensen staan voor ons
centraal. Daarvoor leveren we graag maatwerk.
Neem gerust contact met ons op: we zijn te bereiken op telefoonnummer 010 270 7132.
Tot ziens in het museum!

DEZE TWEE PROGRAMMA’S VOOR HET PRIMAIR
ONDERWIJS ZIJN ONTWIKKELD I.S.M. BEELDEND
KUNSTENAAR WOLF BRINKMAN. KENMERKEND VOOR
ZIJN AANPAK IS DAT DE KINDEREN VOLOP RUIMTE
KRIJGEN OM MET EENVOUDIGE MATERIALEN ZELF TE
ONDERZOEKEN EN HUN ONTDEKKINGEN MET ELKAAR
TE DELEN. ELK PROGRAMMA START VANUIT DE
GRONDHOUDING VAN ONDERZOEK. WAT DOEN WE?
WAAROM DOEN WE HET? HOE DOEN WE HET?
KINDEREN WORDEN ZO GESTIMULEERD OM DE
WERELD TE BEVRAGEN. DAARNA GEVEN ZE MET
EENVOUDIGE MATERIALEN VORM AAN EEN EIGEN
IDEE EN PRESENTEREN DIT AAN ELKAAR.

THUIS
IS MIJN HUIS MASKERS – JE ZIET
Creatief onderzoeksprogramma
NIET WAT JE ZIET
in de klas dat kinderen aan
Creatief onderzoeksprogramma
het denken zet over (t)huis

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Onze museumdocent komt langs in de klas en
laat kinderen ontdekken wat het betekent om je
ergens thuis te voelen. Wat heb je daarvoor nodig?
Willen we allemaal hetzelfde of niet? Spelenderwijs
komen onderwerpen als ruimte, geborgenheid en
natuur aan bod. Als afronding gaan de kinderen
zelf aan de slag met het ontwerpen van een eigen
(t)huis.

VOOR WIE
Groep 3 t/m 6
TIJDSDUUR 75 minuten
KERNDOELEN 38, 47, 49, 56
THEMA

PRIJS

Thuis, wonen
€ 75,- per klas

in de klas over verhalen
achter het masker

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Over de hele wereld maken en dragen mensen
maskers, al meer dan 8.000 jaar. Maar wat is een
masker eigenlijk? En waarom zou jij er een dragen?
Onze museumdocent komt langs in de klas en laat
verschillende maskers zien. Kinderen ontdekken
allerlei functies: maskers worden gebruikt tijdens
feesten en rituelen, maar ook in de mode en
de beeldende kunst. Wanneer jij een masker
draagt – verander je dan ook? Als afronding
gaan de kinderen actief aan de slag en maken ze
een masker met een zelfgekozen betekenis en
presenteren ze dit aan elkaar.
VOOR WIE
TIJDSDUUR
KERNDOELEN
THEMA
PRIJS

Groep 7 en 8
75 minuten
37, 38, 49, 56
Versieren, symboliek, rituelen
€ 75,- per klas

