Hoe leefden
kinderen
vroeger in
ons dorp?
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HUIZER MUSEUM
SCHOOLPROGRAMMA
Kun jij
het echte
‘Huizens’
verstaan?

Wil je ook
wel eens in
klederdracht
lopen?
Welke
verschillende
knopen kun
Hoe ziet
je maken?
‘jouw’ Huizen
eruit?
Ga je mee op
speurtocht
in het oude
dorp?
Breng een bezoek aan
het Huizer Museum!

Wist je dat
er in Huizen
ooit wel
200 botters
waren?

Het Huizer Museum heeft een leuk,
actief en leerzaam programma voor
leerlingen van het primair onderwijs.
Tijdens hun bezoek aan het museum
wordt het leven van vroeger in
Huizen voor de kinderen voelbaar
en zichtbaar gemaakt.

Afgestemd op de leeftijdsgroepen
ontdekken de kinderen hoe mensen hier vroeger leefden, ze maken
kennis met de visserij, het boerenbedrijf, voorwerpen van vroeger en
de klederdracht.
Zelforiëntatie en kijk op de omgeving, gebouwen, monumenten en
kunst komen aan bod. De onderwerpen sluiten aan bij de educatieve kerndoelen voor het basisonderwijs waardoor een bezoek
aan het museum gemakkelijk te
integreren is in een jaarprogramma.
Tijdens het bezoek worden de
leerlingen opgedeeld in groepjes
en begeleid door medewerkers
van het Museum.

We stellen het
programma voor
uw groep in overleg
met u samen.

Een actief programma met o.a.
een rondleiding duurt ongeveer
90 minuten. Kosten: € 2,- per kind.
Ook een speurtocht lans de ‘buitenbeelden’ in Huizen behoort tot de
mogelijkheden. De kosten hangen
af van het programma dat we graag
in overleg met u samenstellen.
Duur ongeveer 45 minuten.

Tot b innenkor t i n h et
Huizer M u s eu m.

CULTUREEL ERFGOED
IN HET HUIZER MUSEUM
Groep 1-2-3-4

Groep 7-8

Dompel je onder in het verleden…
wat betekent “vroeger”? Wat droeg
een kind voor een kleding 100 jaar
geleden? Hoe beleefden kinderen
hun dag die net zo oud zijn als jij?
We vertellen graag verhalen waarvan soms een stukje in dialect.
Ook gaan ze op zoektocht door
het museum met opdrachten zoals:
Wat zie je in het museum? Wat is
dat voor een “ding”? Visserij of
boerderij, waar hoort dit voorwerp
bij? Maak een knutseljurk voor
aankleedpop.

Speuren, kijken en opdrachten
uitvoeren (taal, klederdracht, een
speurtocht, fotoshoot, kijkwijzer
en een cursus zeemansknopen),
zowel in het museum als in het
Oude Dorp, maken van dit bezoek
een leerzaam en heel plezierig uitje.

Groep 5-6
Zien, horen, begrijpen en meedoen, zijn belangrijke elementen
voor deze groepen. In het museum
komen o.a. de Huizer taal, klederdracht, het boerenleven, speuren
in het oude dorp, tekenen en
billboard fotografie aan bod.

Kerndoelen 51 en 56
Onderwerpen uit de nabije omgeving, voorwerpen
uit de eigen geschiedenis, oriëntatie op jezelf en de
wereld.
Gebouwen en objecten uit het verleden in de eigen
woonplaats, gebruik maken van historische bronnen.
Orientatie op jezelf en de wereld, oriëntatie op taal
en kunst. Aanduidingen van tijd en tijdsindeling
hanteren.

NIET ZOMAAR EEN BEELD
BUITEN IN HUIZEN
Kunst Speurneus
Overal in Huizen staan prachtige
beelden. Bij elkaar een bijzonder
verzameling. Wandel eens langs de
beeldenroute en vul de vragenlijst
in en leer over de beelden en hun
makers.
Of ga als detective op stap met
informatie om een beeld te bestuderen. Een kunstzinnig uitstapje
met opdrachten. Dit kan zelfstandig
gedaan worden.
Neem voor informatie contact op
met het museum.

HuizerMuseum
Achterbaan 82
1271 TZ Huizen
T 035 5250223
educatie@huizermuseum.nl
www.huizermuseum.nl

