EEN
DRUPPEL
ROMEINS
BLOED IN ONS
ALLEMAAL
THERMENMUSEUM
ERFGOEDEDUCATIE KOMT TOT LEVEN!

HET WAREN KNAPPE
KOPPEN, DIE ROMEINEN.
HIER LIGGEN ONZE
WORTELS. HIER KOMEN
WIJ VANDAAN.
BIJ IEDER VAN ONS
STROOMT WAT ROMEINS
BLOED DOOR DE
ADEREN.

EEN BEZOEK AAN KASTEEL HOENSBROEK EN HET THERMENMUSEUM IS EEN
WAARDEVOLLE BIJDRAGE AAN HET OMGEVINGSBEWUSTZIJN VAN DE LEERLING.
HUN EIGEN GESCHIEDENIS WAS NOG NOOIT ZO DICHTBIJ. LEREN ÉN BELEVEN
OP EEN SPANNENDE EN UITDAGENDE MANIER.
Erfgoededucatie is onze specialiteit.
Erfgoededucatie is één van de onderdelen van de competenties van cultuureducatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Met ons nieuwe educatieve aanbod sluiten we aan bij de uitgangspunten van de 		
landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit.
WAARAAN WILLEN WIJ BIJDRAGEN
• Bij de leerlingen betrokkenheid en verbinding creëren met de eigen omgeving.
Want erfgoed vertelt wat ons verleden is, wie we zijn en wat ons met elkaar verbindt. De verhalen van
ons erfgoed brengen ons in aanraking met voorwerpen, monumenten, musea en archieven. Verhalen
van onszelf, van onze eigen omgeving en verhalen van verder weg.
• Om de eigen omgeving te begrijpen en respecteren is het nodig dat leerlingen inzicht hebben in hoe
het komt dat hun omgeving is zoals hij is. Mede door ons aanbod ontdekken de leerlingen de historische achtergronden van hun eigen omgeving, hun woonplaats en de regio. Ze komen in aanraking met
ontwikkelingen uit het verleden en het heden door zélf op onderzoek te gaan.
• Met ons educatief aanbod willen we leerlingen inspireren, nieuwsgierig maken, hun zintuigen prikkelen
en talenten ontwikkelen. In een omgeving waar ‘leren door samen te doen’ centraal staat, waar je jezelf
mag zijn. Samen ontwikkelen we het historisch denken en redeneren bij de leerling. Op deze manier
dragen we bij aan cultuuronderwijs op jouw school.
Museumdocenten
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we samen met museumdocenten.
Onze museumdocenten begeleiden de leerlingen tijdens hun bezoek aan een van onze musea.
Museumdocenten bieden goede begeleiding die beantwoordt aan de eisen van het onderwijs en zijn
inhoudelijk op de hoogte van de voorbereidende les op school én van de reflectieles ná het bezoek aan
een van de musea.
Ons educatief aanbod:

Kosten
Voor een bezoek aan onze musea betaalt de school 2 euro entree per leerling. De begeleiding, in handen van een gespecialiseerd museumdocent, bedraagt 50 euro per uur. Onze programma’s duren 2 uur.
Alle programma’s zijn inclusief de benodigde materialen.
Leerlingen van Heerlense scholen willen we nadrukkelijk in aanraking brengen met het ‘Verhaal van
Heerlen”. Voor hen gelden andere tarieven. Voor meer informatie: neem contact op met bureau
reserveringen.
Adviesrol
Willen jullie, als team, meer aandacht besteden aan erfgoededucatie? Hebben jullie handvaten nodig
om erfgoededucatie op jullie school structureel in te bedden in het schoolcurriculum?
We denken met jullie mee en reiken mogelijkheden en adviezen aan.
Meer toelichting geven we graag in een mondeling gesprek. Neem contact op met Ruth Kleijnen,
educatief medewerker (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Telefonisch 045 560 5284
of per mail r.kleijnen@historischgoud.nl.

Is lesstof vervangend en geïntegreerd bij de bestaande leergebieden.
Sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs
Sluit aan op de tijdvakken en de canon
Draagt bij aan het vergroten van de creatieve competenties (21st century skills)
Bevat altijd een handleiding voor de docent

Wil je een bezoek reserveren óf meer informatie over ons aanbod?
Neem contact op met bureau reserveringen: 045 5605268, 06 22564133,
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.
Wij adviseren je graag!
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Het Thermenmuseum herbergt de indrukwekkende restanten van een
Romeins badhuis, de Thermen. Het is het best bewaarde Romeinse (publieke)
badgebouw van Nederland. De museumzaal heeft een gevarieerde collectie
gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, allemaal uit Coriovallum, de
Romeinse stad die onder Heerlen ligt.
Canon: tijd van Grieken en Romeinen

Nieuw archeologisch onderzoek: Op zoek naar de bron
Het Thermenmuseum is gestart met nieuw archeologisch onderzoek waarbij
opnieuw gekeken wordt naar de ware leeftijd van ons eigen badhuis. Het is
alweer 70 jaar geleden dat er een gedegen archeologisch onderzoek heeft
plaatsgevonden. Tegenwoordig beschikken we over onderzoekstechnieken waarmee nauwkeuriger onderzoek kan worden gedaan. Misschien is ons badhuis wel
het oudste Romeinse gebouw van Nederland!
Tijdens dit uitgebreide archeologisch onderzoek nemen we onze bezoekers
mee in het onderzoek. Aan de hand van verschillende exposities besteden we
aandacht aan de actuele resultaten van het archeologisch onderzoek.
Zo startte medio oktober 2016 de expositie ‘Bouwen om te baden’. Romeinse
bouwwijzen en -technieken zijn het thema van deze expositie. Bij deze expositie
hoort een lespakket dat vanaf januari 2017 aan het basisonderwijs gepresenteerd zal worden.

EDUCATIEF AANBOD
OP REIS MET FORTVNATA!

‘DE ROMEINEN KOMEN!’
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Duik in de tijd dat Romeinen in onze
regio woonden! In de museumzaal kun
je veel Romeinse gebruiksvoorwerpen
ontdekken. Wist je dat we nu nog veel
Romeinse voorwerpen gebruiken?
Alleen in een modern jasje.

Fortvnata, een Romeinse dame, neemt
jullie mee op reis door het dagelijkse
WOR
KSH
leven in de Romeinse tijd.
VAN OPS
GRO AF
Op een interactieve manier komen
EP 5
-6
leerlingen veel te weten over het
gekozen thema dat centraal staat in de
workshop.
Er wordt gebruik gemaakt van replica’s van authentieke voorwerpen. Waar mogelijk wordt een link gelegd met objecten uit
het museum of vondsten uit de regio.
Voor leerlingen een boeiende ervaring en herinnering. Samen
creatief aan de slag én ondertussen ook nog van alles te weten
komen: hoe leuk is dat!

Het educatief aanbod bestaat uit een handleiding voor de
docent waarin voorbereiding, bezoek aan het kasteel en afrondende les beschreven zijn.
Hoe is het aanbod samengesteld?
1. Een voorbereidende les op school waarbij leerlingen kennis
maken met het algemene leven in Romeins Heerlen. Tevens
maken ze kennis met het begrip archeologie en worden ze
voorbereid op hun museumbezoek.
2. Een bezoek aan het Thermenmuseum waarbij de nadruk
ligt op de regionale Romeinse geschiedenis. Samen met de
museumdocent bezoeken de leerlingen óók het Romeinse
badhuis.
3. De afsluitende opdracht op school. De leerlingen blikken
terug op hun voorbereidende les op school en op het bezoek
in het Thermenmuseum. De afsluitende les wordt als digitale
spelvorm aangeboden.

Tijdens de rondgang in de museumzaal werken de leerlingen samen in groepjes. Ze krijgen elk een eigen Kijkwijzer.
De antwoorden van de Kijkwijzer vormen de basis voor
het inkleuren van de mozaïek kleurplaat. Iedere kleurplaat
toont een Romeins voorwerp. Deze voorwerpen staan
centraal bij de afsluitende opdracht op school.

BOUWEN OM TE BADEN
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Hoe bouw je enorme stenen gebouwen zonder hijskranen, betonmolens, bouwliften en graafmachines?
Daar kom je tijdens deze expo achter, de Romeinen gebruikten namelijk meer dan alleen kracht. In de
tentoonstelling nemen de specialisten uit het onderzoeksteam je mee in hun onderzoek en laten ze zien
hoe ze op zoek gaan naar sporen die de Romeinen op de bouwmaterialen van het badhuis hebben
achtergelaten.

HET VERHAAL VAN DE POTTENBAKKERSOVEN
Op het binnenplein van het Thermenmuseum staat de pottenbakkersoven, die in juli 2016 gevonden is op het Tempsplein te
Heerlen. Deze pottenbakkersoven is nu nog helemaal ingepakt in bekisting.
We besteden aandacht aan de opgraving van deze Romeinse pottenbakkersoven door het verhaal te vertellen over het vinden en opgraven van deze pottenbakkersoven, het vervoer naar het Thermenmuseum en de komende restauratie van deze
oven. Deze expositie is gratis te bezoeken en is ook geschikt voor basisschoolleerlingen. Door het zichtbaar maken van de
werkzaamheden rondom deze Romeinse pottenbakkersoven krijgen leerlingen zicht op het werk van archeologen.
Beide exposities zijn geschikt voor groep 7 en 8.

- Workshops dienen minimaal 2 weken van tevoren
te worden geboekt
- Workshops zijn geschikt voor deelnemers vanaf 8 jaar
(groep 5-6)
- Duur van een workshop: maximaal 1 uur

SPELENDE ROMEINEN…..

EEN ROMEINSE SCHOOL? WAS DIE ER?

Hadden Romeinen vrije tijd? Wat deden ze dan zoal? Fortvnata,
een rijke Romeinse dame, laat jullie zien welke spelletjes er
toen al waren. Spellen voor jong en oud. Wist je dat Romeinse
kinderen ook al speelgoed hadden?!

Gingen Romeinse kinderen ook naar school? Wie ging niet
naar school? Wat leerde je dan en wie gaf eigenlijk les? Hoeveel
kinderen zaten in een schoolklas?

Wat gaan we doen? Iedere leerling maakt zelf een éigen Romeins bordspel. Speel het spel en daag je tegenstander uit!
Kosten: € 4,- per leerling

Wat gaan we doen? Iedereen maakt een éigen originele
Romeinse boekenlegger. Handig om in je leesboek te leggen.
Zo weet waar je moet beginnen als je verder gaat lezen in je
verhaal.
Kosten: € 4,- per leerling

WAT DE ROMEINSE POT SCHAFT
Wat aten die Romeinen eigenlijk? Zij brachten een heleboel nieuwe producten mee: van kip tot walnoten. Kwamen er ook nieuwe
gerechten? Hoe vaak at men op een dag? Hoe weten we dat eigenlijk?
Wat gaan we doen: Fortvnata, een rijke Romeinse dame, tovert iedere leerling om tot keukenslaaf. Samen maken we een Romeinse
snack: Romeinse oliebollen! En nog wel op een authentieke Romeinse manier!
Kosten: € 5,- per leerling

Historisch
Goud is
partner
in ABEL
Historisch Goud (Kasteel Hoensbroek, Thermenmuseum, Rijckheyt), Parkstad Limburg Theaters, SCHUNCK*
en het onderwijs hebben de handen ineen geslagen onder het motto ‘Samen staan we sterker’.
In samenwerking met SIEN en met dank aan een extra subsidie vanuit het Rijk en de Gemeente Heerlen, is
ABEL geboren.
Afgelopen schooljaar hebben 6 pilotbasisscholen deelgenomen en hebben veel leerlingen op een inspirerende
manier kennis mogen maken met verschillende disciplines op het gebied van cultuureducatie.
Dit schooljaar nemen 12 Heerlense scholen deel aan ABEL.
Abel is een flexibel, multidisciplinair cultuureducatiemodel speciaal
ontwikkeld om de vraag van het onderwijs adequaat en efficiënt te
kunnen beantwoorden. Deze vraag verschilt uiteraard per school, maar
de algemene behoefte is om cultuureducatie een geïntegreerde plek
te geven in het onderwijs. Abel biedt daarbij hulp en is het noodzakelijke steuntje in de rug binnen de door SIEN geschetste scenario’s van
Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Zoals Abel Tasman op ontdekkingsreis ging, willen wij het kind in aanraking brengen met
cultuureducatie.
Ongeacht zijn sociale achtergrond krijgt elk kind de kans om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen,
waarbij vernieuwing, verdieping en ontwikkeling van het curriculum van het kind leidend is. Abel is samen met
het onderwijs ontwikkeld en biedt handvatten om keuzes te maken binnen de legio mogelijkheden die er zijn
op het gebied van cultuureducatie. Abel vormt steeds het vertrekpunt. Van daaruit kan de school groeien en
zich naar eigen behoeftes en wensen blijven ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie.
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KERNDOELEN EN
VAARDIGHEDEN
BASISONDERWIJS
EEN BEZOEK AAN KASTEEL HOENSBROEK EN /OF HET THERMENMUSEUM IS NIET ALLEEN LEUK
EN LEERZAAM, HET RICHT ZICH OOK OP DE VOLGENDE KERNDOELEN
KERNDOEL KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE
Kerndoel 54:

de leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens 		
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 56:

de leerlingen verwerven kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 		
erfgoed

KERNDOEL ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD

Kerndoel 51:

de leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 		
aanduidingen van tijd en tijdsindelingen te hanteren.

Kerndoel 52:

de leerlingen leren over de kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en 		
boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders, steden en staten, ontdekkers en hervormers,
regenten en vorsten; pruiken en revoluties.

Kerndoel 53:

de leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 		
Nederlandse geschiedenis en kunnen die regelmatig verbinden met de
wereldgeschiedenis.

Erfgoededucatie nodigt uit tot vakoverstijgend denken en werken. Erfgoededucatie heeft raakvlakken met
o.a. taal, rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, handenarbeid, muziek, spel en beweging.
Erfgoededucatie ontwikkelt bij leerlingen vaardigheden en talenten. Aandacht voor de 21st century skills zijn uitgangspunt bij ons educatief aanbod:
1. Samenwerken
2. Probleem oplossend vermogen
3. Geletterdheid
4. Creativiteit
5. Kritisch denken
6. Communiceren
7. Sociale en culturele vaardigheden.

CANON
- Tijd van jagers en boeren
- Tijd van Grieken en Romeinen
- Tijd van monniken en ridders
- Tijd van steden en staten
- Tijd van ontdekkers en hervormers
- Tijd van regenten en vorsten

RIDDER ZONDER KASTEEL

Maak kennis met Kasteel Hoensbroek aan de hand van een waargebeurd verhaal: twee ridderbroers hebben ruzie over wie in Kasteel Hoensbroek mag wonen. De ruzie loopt zo hoog op dat zelfs hun kinderen niet met elkaar mogen praten. Uiteindelijk zorgen
de kinderen voor een oplossing.
Voordat de leerlingen naar Kasteel Hoensbroek komen, maken ze kennis met de hoofdpersonen uit dit deel authentieke geschiedenis. In de klas wordt het boek “Ridder zonder
kasteel” voorgelezen, geschreven door Arend van Dam.
In kasteel Hoensbroek gaan leerlingen actief aan de slag met opdrachten die uiteindelijk laten
zien dat samenwerken vaak beter is dan ruzie maken. De opdrachten zijn gebaseerd op het
verhaal.
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Bij dit programma horen:
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- Het leesboek Ridder zonder kasteel (inclusief allerlei wetenswaar-6
digheden over de middeleeuwen).
- Een werkboekje Ridder zonder kasteel voor iedere leerling. Dit
werkboekje wordt in de afsluitende les gebruikt maar kan ook worden gebruikt bij de
lessen taal (o.a. spreekwoorden, schrijfoefeningen)
- Een handleiding voor de leerkracht.

CODE M

In de jeugdfilm CODE M zoeken Isabel (Nina Wyss), Rik (Senna Borsato) en vriend Jules (Joes Brauers) naar het legendarische
zwaard van de wereldberoemde musketier D’Artagnan. Hij vocht in het leger van de Franse Koning Lodewijk XIV die met zijn leger
in 1673 voor de poorten van Maastricht stond en de stad veroverde op de Republiek van Willem III. D’Artagnan sneuvelt in deze
strijd.
In Kasteel Hoensbroek kom je erachter waarom en hoe de Franse troepen onze
regio belaagden en welke gevolgen dit heeft gehad.

MUSKETIERS IN KASTEEL HOENSBROEK; ZÉLF EEN FILM MAKEN!
De leerlingen maken kennis met de tijd van de musketiers en Kasteel Hoensbroek
en leren hoe een film gemaakt wordt. Weten zij welke beroepen allemaal een rol
spelen bij het maken van een film?
De leerlingen duiken in de geschiedenis van de regio (17de eeuw; de tijd van regenten en vorsten) door het medium film uit te
lichten. Zij ervaren de geschiedenis op een andere manier.
Lodewijk XIV wil zijn Rijk uitbreiden en ook de Nederlanden veroveren. Hiervoor moet hij eerst langs onze zuidelijke provincie.
Centraal staat de aanval op Maastricht waarbij Lodewijk XIV en Willem III een belangrijke rol spelen. Deze Frans-Nederlandse oorlog heeft ook in onze regio veel gevolgen gekend voor de bewoners van toen.
Door het maken van filmopnames en het oefenen daarvoor ervaren de leerlingen wat er allemaal komt kijken bij het maken van
een film en hoe belangrijk ieders aandeel daarin is.
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De museumdocent leidt de leerlingen op een interactieve manier rond en bezoekt een aantal kasteelkamers.
Er is o.a. aandacht voor een echt paardenskelet, eetgewoonten en het werk van een rentmeester.

Vervolgens wordt de tentoonstelling Code M bezocht, waar de leerlingen kunnen zien hoé een film wordt gemaakt.
Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het zelf opnemen van een scene en spelen de leerlingen zélf de hoofdrol in een (historische) scène. Iedere leerling heeft zijn eigen taak: acteur, regisseur, setdresser, verteller enz. Het filmen gebeurt met een tablet. Tot slot
worden alle scènes op de computer gemonteerd en kijkt de hele klas naar haar eigen historische speelfilm!
De film wordt via mail naar school gestuurd zodat de leerlingen nog kunnen nagenieten en bespreken hoe hun film tot stand is
gekomen.
Bij dit programma horen werkboekjes voor de leerlingen met bijbehorende digitale handleiding voor de docent én digitale kasteellessen over kasteel Hoensbroek.
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KASTEEL
HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is één van de grootste
en mooiste kastelen van het land. Dit enorme slot is een ware
belevenis. Je dwaalt er door meer dan veertig (!) kasteelvertrekken. In dit kasteel is van alles te beleven.

BEZOEK KASTEEL HOENSBROEK MET DE KLAS!
Het educatief aanbod bestaat uit een handleiding voor de docent waarin voorbereiding, bezoek aan het kasteel en afrondende les
beschreven zijn.

DE WAAKDRAAK VAN KASTEEL HOENSBROEK

Er komt een uitnodiging op school van Ridder Hoen en jonkvrouw Cecilia!
Ridder Hoen en Jonkvrouw Cecilia wonen in een kasteel, dit ziet er anders uit dan het huis
van de leerlingen. Weet jij hoe een kasteel uitziet?
De klas gaat naar Kasteel Hoensbroek en wordt ontvangen door jonkvrouw Cecilia.
Cecilia vertelt het verhaal van het avontuur van Ridder Hoen en de waakdraak. Ze vertelt
dit aan de hand van wat de leerlingen op de vertelplaten aanwijzen. Er worden 4 verschillende kamers bezocht en bekeken. Kamers die alle overeenkomen met de kamers van de
vertelplaten. Er wordt ook met de leerlingen gekeken naar de gelijkenis van de tekeningen
met de echte voorwerpen en of deze voorwerpen ook in hun eigen huis te vinden zijn.
Het spannende verhaal van Ridder Hoen en de Waakdraak loopt gelukkig goed af.
Daar hoort een feest bij: op middeleeuwse muziek leren de
leerlingen een speciale kasteel-dans!
Aan het einde van het bezoek ontvangen de leerlingen allen een
GRO
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kleurplaat. Deze kleurplaat is één van de vertelplaten en dient als
1-2
aanknopingspunt voor de afrondende les op school.

HOE WORD IK EEN PAGE?

De leerlingen maken kennis met het leven van een kind
van 7 jaar dat woont in een kasteel. De leerlingen komen in
aanraking met het leven van een page.
Ze leren over de middeleeuwse cultuur op een kasteel waarbij vooral de opleiding tot ridder centraal staat. Ze bekijken
hierbij ook hoe deze verschilt van hun eigen lessen op school.
Bij alle opdrachten staat het tijdvak van de “monniken en
ridders” centraal.
De museumdocent neemt de leerlingen mee op een korte
rondleiding door het kasteel. Er worden enkele kasteelkamers
bezocht die later in de speurtocht een rol spelen. Er wordt
gekeken naar het verschil tussen deze kamers en dezelfde
kamers in het huis van de leerlingen. Er is aandacht voor
middeleeuwse leefgewoonten en gebruiken. Alle leerlingen
ontvangen een eigen boekje met page-opdrachten die ze
individueel of in een groepje gaan uitvoeren. Onderwerpen
die aan de orde komen zijn o.a.: schrijven, ridderkleding en
serveren. “Dienstbaar zijn aan” staat centraal.
De uitgevoerde opdrachten worden kort besproken en
de museumdocent(e) legt uit hoe men vroeger tot ridder
geslagen werd.
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Tot slot worden page-diploma’s uitgedeeld! De diploma’s en de opdrachtenboekjes mogen de leerlingen meenemen.

EEN BEZOEK AAN KASTEEL HOENSBROEK EN HET THERMENMUSEUM IS EEN
WAARDEVOLLE BIJDRAGE AAN HET OMGEVINGSBEWUSTZIJN VAN DE LEERLING.
HUN EIGEN GESCHIEDENIS WAS NOG NOOIT ZO DICHTBIJ. LEREN ÉN BELEVEN
OP EEN SPANNENDE EN UITDAGENDE MANIER.
Erfgoededucatie is onze specialiteit.
Erfgoededucatie is één van de onderdelen van de competenties van cultuureducatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit
Met ons nieuwe educatieve aanbod sluiten we aan bij de uitgangspunten van de 		
landelijke regeling Cultuureducatie met kwaliteit.
WAARAAN WILLEN WIJ BIJDRAGEN
• Bij de leerlingen betrokkenheid en verbinding creëren met de eigen omgeving.
Want erfgoed vertelt wat ons verleden is, wie we zijn en wat ons met elkaar verbindt. De verhalen van
ons erfgoed brengen ons in aanraking met voorwerpen, monumenten, musea en archieven. Verhalen
van onszelf, van onze eigen omgeving en verhalen van verder weg.
• Om de eigen omgeving te begrijpen en respecteren is het nodig dat leerlingen inzicht hebben in hoe
het komt dat hun omgeving is zoals hij is. Mede door ons aanbod ontdekken de leerlingen de historische achtergronden van hun eigen omgeving, hun woonplaats en de regio. Ze komen in aanraking met
ontwikkelingen uit het verleden en het heden door zélf op onderzoek te gaan.
• Met ons educatief aanbod willen we leerlingen inspireren, nieuwsgierig maken, hun zintuigen prikkelen
en talenten ontwikkelen. In een omgeving waar ‘leren door samen te doen’ centraal staat, waar je jezelf
mag zijn. Samen ontwikkelen we het historisch denken en redeneren bij de leerling. Op deze manier
dragen we bij aan cultuuronderwijs op jouw school.
Museumdocenten
Vanaf schooljaar 2016-2017 werken we samen met museumdocenten.
Onze museumdocenten begeleiden de leerlingen tijdens hun bezoek aan een van onze musea.
Museumdocenten bieden goede begeleiding die beantwoordt aan de eisen van het onderwijs en zijn
inhoudelijk op de hoogte van de voorbereidende les op school én van de reflectieles ná het bezoek aan
een van de musea.
Ons educatief aanbod:

Kosten
Voor een bezoek aan onze musea betaalt de school 2 euro entree per leerling. De begeleiding, in handen van een gespecialiseerd museumdocent, bedraagt 50 euro per uur. Onze programma’s duren 2 uur.
Alle programma’s zijn inclusief de benodigde materialen.
Leerlingen van Heerlense scholen willen we nadrukkelijk in aanraking brengen met het ‘Verhaal van
Heerlen”. Voor hen gelden andere tarieven. Voor meer informatie: neem contact op met bureau reserveringen.
Adviesrol
Willen jullie, als team, meer aandacht besteden aan erfgoededucatie? Hebben jullie handvaten nodig
om erfgoededucatie op jullie school structureel in te bedden in het schoolcurriculum?
We denken met jullie mee en reiken mogelijkheden en adviezen aan.
Meer toelichting geven we graag in een mondeling gesprek. Neem contact op met Ruth Kleijnen,
educatief medewerker (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag). Telefonisch 045 560 5284
of per mail r.kleijnen@historischgoud.nl.

Is lesstof vervangend en geïntegreerd bij de bestaande leergebieden.
Sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs
Sluit aan op de tijdvakken en de canon
Draagt bij aan het vergroten van de creatieve competenties (21st century skills)
Bevat altijd een handleiding voor de docent

Wil je een bezoek reserveren óf meer informatie over ons aanbod?
Neem contact op met bureau reserveringen: 045 5605268, 06 22564133,
bereikbaar van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.
Wij adviseren je graag!
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KASTEEL HOENSBROEK:
ERFGOEDEDUCATIE KOMT TOT LEVEN!

