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Deelname
• Deelname kan enkel met alle leerlingen van de school.
• Jouw school is ingedeeld in schema A, B, C of D. Deze 

indeling blijft acht jaar lang ongewijzigd voor jouw 
school. 

• Het aantal leerlingen dat aan het begin van het 
schooljaar wordt opgegeven, is het aantal dat 
gecommuniceerd wordt naar de instelling. De school 
is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van extra 
leerlingen. Geef dit vier weken voor het bezoek door 
via pr8cultuurprogramma@rozet.nl. Houd alvast 
rekening met de groei van met name de groepen 1/2. 
Extra leerlingen die niet tijdig zijn aangemeld, hebben 
mogelijk geen plek bij de activiteit. 

• De data van de grote voorstellingen staan vast. De 
instellingen bepalen zelf de periode van bezoek. 

• De kosten bedragen €3,50 per leerling per jaar. 
• Rozet regelt de financiële afhandeling met de culturele 

instellingen. 

Vervoer
• Phion, Introdans, Kwatta en Kröller Müller Museum: 

voor een bezoek huurt Rozet touringcars in. De school 
hoeft daarvoor niets te regelen. Je ontvangt de planning 
enkele weken voor de voorstelling. Afwijkingen in het 
aantal leerlingen dien je zo spoedig mogelijk door te 
geven in verband met de bezetting in de zaal. 

• Rozet doet mee aan het pilot project Retourtje Cultuur. 
Dit wordt uitgevoerd door Cultuur Oost in opdracht van 
provincie Gelderland en is tot stand gekomen i.s.m. de 
Gerlderse CCE, Introdans, Kwatta en Phion. Voor de 
scholen in Arnhem verandert er niets.

• Scholen uit de buurt van Musis en Stadstheater gaan 
lopend. Zij krijgen hierover van tevoren bericht.

• Focus Filmtheater, Rozet, Museum Arnhem, 
Openluchtmuseum: reizen op ‘eigen gelegenheid’ of 
met het openbaar vervoer (Kids Groepticket*).

• Vergoedingen reizen ‘op eigen gelegenheid’ zijn:  
€1 per leerling voor Focus Filmtheater en  
Rozet, €2 per leerling voor het Openluchtmuseum 
en €3 per leerling voor het Kröller-Müller Museum. 
Museum Arnhem komt in het schooljaar 2021-2022 
naar de scholen toe.

• De kosten voor de tickets en de vergoedingen voor 
eigen vervoer kun je bij ons verhalen. Vraag een 
declaratieformulier aan via  
pr8cultuurprogramma@rozet.nl.

Wat is een Kids Groepsticket?
Kids Groeptickets zijn ongedateerd. Ga je op reis, dan 
stempelt de chauffeur het ticket af. Je kunt dan de hele 
dag zoveel reizen als je wilt. Overstappen is toegestaan. 
Groepstickets zijn geldig van maandag t/m vrijdag 
vanaf 09.00 uur. Lees meer 

Projectleider PR8cultuurprogramma
Doreen Keurentjes
Doreen.Keurentjes@rozet.nl

Secretariaat
Carla Witjes, 06-38915152
Pr8cultuurprogramma@rozet.nl

Spelregels

Programma
In het PR8cultuurprogramma nemen alle leerlingen van deelnemende scholen elk jaar deel aan een activiteit van één 
van de grote culturele kunstinstellingen. Na acht jaar is elke leerling bij acht verschillende grote Arnhemse culturele 
instellingen geweest. Doordat het programma per school voor acht jaar vast ligt, vormen deze activiteiten een vast 
onderdeel van het curriculum van de school en kunnen naar eigen inzicht uitgebreid worden met aanvullende en 
verdiepende activiteiten, bijvoorbeeld vanuit het KR8igvervolgprogramma. 
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Programma voor groep 1/2

Museum Arnhem in de klas 
Nu Museum Arnhem wegens verbouwing tijdelijk gesloten 
is, heeft het museum een speciale museumles ontwikkeld 
voor de groepen 1 en 2. De museumdocent komt de klas 
in en geeft een interactieve les over het thema portret, 
met veel doe-opdrachten. De museumdocent neemt 
reproducties mee van portretten uit de collectie en de 
kinderen maken zelf een masker.  

Aansluitend ontvangt de leerkracht digitaal lesaanbod 
om na de les zelfstandig met de leerlingen aan de slag te 
gaan.  

Groep:  1 en 2 
Periode:  Januari, februari, maart 2022
Duur:    60 minuten 
Tijd:  Tussen 09:00 - 14:30 uur 
Locatie:   In de klas 
Bijzonderheden: In de klas maken we gebruik van het  
 digibord (met Google Chrome). 
 Het is fijn als de museumdocenten voor  
 de opdracht lijm en placemats  van de  
 school mogen gebruiken. Verder nemen  
 zij alles zelf mee. 

Focus Filmtheater - 
Pr8film: Animatieprogramma
In het kader van het PR8cultuurprogramma biedt Focus 
voor groep 1 + 2 een heel gevarieerd verzamelprogramma 
dat bestaat uit heel leuke korte (animatie) films over 
verschillende onderwerpen. 
De leerlingen zien dat er allerlei manieren zijn om een 
verhaal te vertellen, dat er allerlei soorten (animatie)
films zijn over allerlei onderwerpen. Ieder filmpje biedt 
desgewenst aanleiding tot een gesprek in de klas.  
 
Het begeleidend lesmateriaal geeft handreikingen voor 
hoe je als leerkracht naar aanleiding van de films een 
gesprek met de leerlingen kunt voeren. Ook gaat de 
lesbrief in op wat film nou eigenlijk is en hoe het is om 
naar de film te gaan in de bioscoop.

Groep: 1 en 2
Periode:  Hele schooljaar
Tijd:  Vanaf 9.45 uur
Duur:  65 minuten (incl. 20 min. entree)
Locatie:  Focus Filmtheater Arnhem,  
 Audrey Hepburnplein 1
Bijzonderheden: Het animatieprogramma is Nederlands  
 gesproken. Minimaal 1 begeleider op  
 10 leerlingen. Gratis toegang voor   
 begeleiders. De dichtstbijzijnde   
 parkeergelegenheid: parkeergarage Rozet  
 of parkeergarage Broerenstraat (Q-park).  
 Het lesmateriaal wordt aan het begin van 
  het schooljaar via wetransfer gestuurd.
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Kröller-Müller Museum - 
Zwaan zoekt een vriendje
Zwaan zoekt een vriendje biedt kleuters een speelse, 
fantasievolle kennismaking met het Kröller-Müller 
Museum en zijn beroemde beeldentuin. In het spannende 
prentenboek Zwaan zoekt een vriendje maken de kleuters 
kennis met Zwaan (Drijvende Sculptuur, Otterlo van Marta 
Pan). Zwaan is populair en krijgt veel aandacht, maar 
wanneer de deuren van het museum sluiten, voelt ze zich 
heel alleen. Ze besluit op zoek te gaan naar een vriendje in 
de beeldentuin, maar dat blijkt lastiger dan ze dacht… 

Lespakket en materiaalkoffer
Het lespakket sluit aan bij het prentenboek met vragen 
en opdrachten die passen bij de belevingswereld van 
de kleuter. Het lespakket bevat heldere instructie- en 
kopieerkaarten plus een ruime keuze aan lessuggesties 
(waaronder knutsellessen en kringactiviteiten). Met 
de kopieerkaarten stel je heel eenvoudig een passend 
programma samen voor een museumbezoek. Op  
www.krollermuller.nl/school/login zijn de leskaarten en 
een actuele plattegrond ook te downloaden/printen.
Bij sommige opdrachten uit het lespakket horen 
speciale materialen. Deze zijn verzameld in een speciale 
materiaalkoffer, te reserveren bij het museum via  
info@krollermuller.nl. Een koffer is geschikt voor een 
groepje van 5 tot 8 kleuters.

Leerkrachten en (groot)ouders begeleiden zelf het 
museumbezoek en werken zelfstandig met het lespakket. 
Maak kleine groepjes van 5 kinderen per begeleider, dat 
werkt het fijnst. 

Groep:  1 en 2 
Periode:  April, mei, juni, juli 2022
Tijd:  Time slot 10.00 - 12.00 
  en 12.00 - 14.00 uur
Duur:  120 minuten, afhankelijk van het vervoer 
Locatie:  Kröller-Müller Museum
Bijzonderheden: Deelnemende scholen ontvangen een  
  Schoolkaart Arnhem. Deze kaart geeft  
  het hele jaar toegang tot het museum,  
  gratis entree Park Hoge Veluwe (incl.  
  parkeren bus), gratis educatiemateriaal  
  en toegang tot het online samenstellen  
  van boekjes.

Nederlands Openluchtmuseum 
De school kan zelf een keuze maken uit onderstaande 
museumlessen. Let op de specifieke begintijd en duur van 
de projecten. Bijbehorende voorbereidende lespakketten 
zijn te downloaden op de site van het Nederlands 
Openluchtmuseum: www.openluchtmuseum.nl/lespakket

Keuterboeren
Waar doe je boodschappen als er geen supermarkt is? Wat 
deed de boerin om een maaltijd op tafel te krijgen? In het 
project Keuterboeren staat voedsel centraal. Leerlingen 
van groep 1 en 2 helpen de boer of de boerin in de stal met 
het verzorgen van de dieren. In de keuken gaan ze aan de 
slag met de producten die bij de boerin op het erf, in de 
moestuin, groeien.  Bijna vergeten gerechtjes, o zo lekker, 
worden samen bereid. Wie kent drie-in-de-pan, wie lust 
er bonen met spek? En wie hard werkt krijgt trek, dus 
dit programma wordt afgesloten met een gezamenlijke 
maaltijd in de keuken van de boerin.

Lespakket 
Bij dit project is een lespakket voor een voorbereidende les 
op school ontwikkeld. In deze les bekijken en bespreken 
de leerlingen hoe ze aan hun eten komen en waar de 
ingrediënten eigenlijk vandaan komen. Het lespakket is 
digitaal beschikbaar en te downloaden op  
www.openluchtmuseum.nl/lespakket  

Groep:  1 en 2, minimaal 4 en 
  maximaal 6 begeleiders vanuit 
  school verplicht
Keuterboeren
Periode:  T/m 29 oktober 2021 
  6 maart t/m oktober 2022
Tijd:  10.15 -12.15 en 13.15 -15.15 uur
Duur:  2 uur
Locatie:  Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree   
  voor begeleiders. Museumjaarkaart is  
  niet geldig tijdens het menu.
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Programma voor groep 1/2

Sint Maarten - Zingend langs de deuren
Het feest van Sint Maarten met de lampionnen wordt door 
veel kinderen in Nederland nog gevierd. Het is een oud 
feest met veel tradities gericht op naastenliefde en het 
helpen van anderen. In een sfeervolle Sint Maartenstocht 
gaan de leerlingen met hun lampion in het museum langs 
de deuren en beleven ze de oude gebruiken en verhalen 
van het feest. Ze ontmoeten arme mensen, gulle gevers 
en een bedelaar, zingen liedjes en wie weet krijgen ze ook 
wat lekkers aan de deur!

Groep:  1 en 2, minimaal 4 en maximaal 6   
  begeleiders vanuit school verplicht
Periode:  1 t/m 11 november 2021, elke   
  doordeweekse dag
Tijd:  Vanaf 10.00 uur, 
  meerdere starttijden op een dag
Duur:  90 minuten
Locatie:  Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
  begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
  geldig tijdens het menu.

Sinterklaas
De kinderen gaan mee op een vrolijke Sinterklaasroute 
door het park en ervaren hoe het Sinterklaasfeest vroeger 
gevierd werd. Op het schilderij ‘Het Sint-Nicolaasfeest’ 
van Jan Steen zien de kinderen Kaatje. Kaatje heeft 
Sinterklaas nog nooit ontmoet, daarom loopt ze uit het 
schilderij en gaat ze naar hem op zoek. De leerlingen 
volgen Kaatje en komen onderweg te weten hoe 
Sinterklaas vroeger werd gevierd. Met klompjes in de kerk, 
liedjes zingen en spelletjes. De route eindigt met een 
gezellige ontmoeting met Sinterklaas.

Groep:  1 en 2, minimaal 4 en maximaal 6   
  begeleiders vanuit school verplicht
Periode:  15 november t/m 3 december 2021, 
  elke doordeweekse dag 
Tijd:  Vanaf 10.00 uur, 
  meerdere starttijden op een dag
Duur:  90 minuten
Locatie:  Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
  begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
  geldig tijdens het menu.
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Programma voor groep 1/2

Poes wil een boot 
Er is een poes in het Openluchtmuseum. Af en toe krijgt zij 
iets lekkers van de mensen van het museum of bezoekers, 
maar verder zorgt zij voor zichzelf. Ze heeft erg veel zin in 
een visje maar heeft geen boot en net. 
De leerlingen gaan met de poes op zoek naar materialen 
om een boot te maken. 
Ze komen langs diverse ambachtswerkplaatsen en krijgen 
overal wat materiaal mee. 
Steeds laat de poes (een handpop die zelf praat) de 
leerlingen goed kijken en mee zoeken naar oplossingen. 
In de ambachten werkplaats gaan ze daarna aan de slag 
om zelf een bootje te maken. 
Iedereen heeft aan het eind een eigen bootje en poes kan 
de vijver op om te gaan vissen! 

Lespakket 
Bij dit project is een lespakket voor een voorbereidende les 
op school ontwikkeld. In deze les is vooral een 
voorbereiding op het bezoek (met kaart van het museum) 
en de eerste kennismaking met de poes. Het lespakket is 
vanaf oktober 2021 digitaal beschikbaar en te downloaden 
op www.openluchtmuseum.nl/lespakket 

Groep:  1 en 2, minimaal 4 en maximaal 
 6 begeleiders vanuit school verplicht 
Periode:  april, mei en juni 2022 
Tijd:  10.15 - 12.15 en 13.15 - 15.15 uur 
Duur:  2 uur 
Locatie:  Nederlands Openluchtmuseum 
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree 
 voor begeleiders. Museumjaarkaart is 
 niet geldig tijdens het menu. 
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Programma voor groep 3/47

Metamorfosen
De oude Griekse goden zijn verdwenen. Nu bestormen 
jonge Godenkinderen de Olympusberg. Wat is er gebeurd 
in al die eeuwen? Hoe brengt de mensheid het er nu van 
af? Want zeg eens eerlijk, moet eigenlijk alles niet anders? 
Kan alles niet beter? En als je goed kijkt….  lijken die 
Godenkinderen dan niet sprekend op ons?   
   
Daarboven op die Olympus ontdekken we dat we met 
verbeelding nieuwe werelden kunnen maken en dat, met 
een beetje fantasie, alles kan veranderen. Want daar draait 
het ook om in Metamorfosen: verandering!   

Daphne was jong, had sterrenfonkelogen 
en een neusje oh zo klein 
alles aan haar was mooi, zelfs haar ellebogen 
terwijl dat maar rare dingen zijn, 
ze was trouwens ook heel slim en ze kon goed rekenen 
en ze hield ervan 
om dinosaurussen te tekenen.

Niet alleen Daphne komt langs, maar ook Echo (want 
waar komt de echo vandaan?) en Narcissus. Ze buitelen 
over elkaar heen op die hoge berg Olympus en vertellen 
verhalen die grappig en gek zijn, maar die ook over onze 
wereld van vandaag gaan.   
   
Metamorfosen is een humoristische en 
ontroerende voorstelling met livemuziek- en zang 
van Camerata Trajectina. Oude instrumenten maken 
nieuwe klanken. Zo versmelten kunstvormen en komen 
oude en nieuwe werelden samen. 

Tekst:  Jibbe Willems | Regie: Josee Hussaarts 
Muziek:  Camerata Trajectina   
Groep:  3 en 4  
Speeldata:  28 en 29 maart 2022 
Duur:  circa 60 minuten  
Locatie:  Stadstheater Arnhem  
Lesvoorbereiding:  Van te voren krijgen alle leerkrachten  
 een e-mail met tips en achtergrond- 
 informatie om zichzelf en de leerlingen  
 zo goed mogelijk voor te bereiden op  
 de voorstelling. Er wordt ook speciale  
 educatie bij de voorstelling ontwikkeld  
 die na afloop wordt meegegeven! 



Programma voor groep 3/48

Schoolconcert - De liefste wens  

Een prachtig dierenverhaal van Toon Tellegen met orkest! 
#verbeeldingskracht #dierenwereld 
#kennismakingmetorkest  

Op een dag zitten alle dieren bij elkaar in het bos en 
vertellen ze wat hun liefste wens is. De krekel wil elke dag 
jarig zijn, de duizendpoot wil 500 paar nieuwe schoenen, 
de eendagsvlieg wil een extra dag, de slak wil alle tijd 
hebben en de mier wil helemaal niets. De eekhoorn 
vertelt als laatste: zijn liefste wens is een lied maken voor 
iedereen. En terwijl de anderen aan het woord waren,  
heeft hij het lied gemaakt. Voordat iedereen weer terug 
naar school gaat, zingen ze het samen! 
 
Acteur Freek den Hartogh vertelt een muzikaal en 
herkenbaar verhaal over onze wensen, grote dromen, diepe 
verlangens en vriendschap. Met prachtige muziek gespeeld 
door orkest en levensgrote projecties van kunstenaar 
Cynthia Borst komt de dierenwereld helemaal tot leven. 
 
Ben je nieuwsgierig naar het lied van de voorstelling? 
Klik hier.
https://www.youtube.com/watch?v=2aXsAwrdtGs&list=P
LNdsAvoEL0-PL-XCEKNS9xtjRfmREAcNQ&index=1.

Lesmateriaal 
Er is kant-en-klaar digitaal lesmateriaal beschikbaar met 
een liedje (instructiefilmpje), muziekfragmenten met 
actieve opdrachten en veel aandacht voor de creativiteit 
en belevingswereld van leerlingen. Klik hier om alvast 
het lespakket te bekijken. https://www.phion.nl/
lessenliefstewens

Duur voorstelling: 45 minuten 
Locatie:  Musis 
Datum: Donderdag 2 juni 2022  
 Vrijdag 3 juni 2022 
Tijd: 9.30 en 11.00 uur
Locatie: Musis Arnhem 

 



Programma voor groep 5/69

Schoolvoorstelling: CONFETTI  
Een kleurrijke dansvoorstelling van urban tot klassiek! 
Introdans bestaat 50 jaar en viert een seizoen lang een 
gouden feest! Schoolvoorstelling Confetti bestaat uit 
twee klassieke choreografieën van Nederlands beroemdste 
choreograaf Hans van Manen en nieuw werk van streetwise 
talent Ruben Chi. 

Polish Pieces is een van de bruisendste en kleurrijkste 
werken van Hans van Manen. Twaalf dansers in 
felgekleurde tunieken bestormen in steeds wisselende 
combinaties en in een fantastisch lijnenspel het toneel.  
In the Future van Hans van Manen is al jarenlang een 
absolute publieksfavoriet! De rood-groene kostuums van 
Keso Dekker benadrukken het magische spel van kleuren 
en lichamen op jazzy muziek van David Byrne. Groene rijen 
mixen ingenieus met rode, en met één simpele sprong of 
draai wisselt het totale beeld weer.  
Streetstyle funkster Ruben Chi is een opkomend talent 
met een geheel eigen danstaal. Hij laat zich voor Confetti 
inspireren door de werken van grootmeester Hans van 
Manen. Ruben Chi verleidt de dansers tot coole moves op 
dito muziek en laten je op het puntje van je stoel zitten. 

Lesmateriaal 
Vanaf het nieuwe seizoen geeft Introdans geen actieve 
doe-mee-lessen meer op school. In plaats daarvan 
is de digitale lesbrief uitgebreid tot een interactief 
digitaal lespakket. Het digitale lespakket komt in de 
weken voorafgaand aan de voorstelling beschikbaar 
via de website van Introdans.nl. Dit digitale lespakket 
bevat uitgebreide informatie en films over Introdans 
en de voorstelling met opdrachten en quizzen en een 
laagdrempelige digitale doe-mee-les die de leerkracht 
vooraf met de klas kan uitvoeren. 

Groep:  5 en 6 
Speeldata:  14 maart en 15 maart 2022 
Tijd:  10.30 en 13.00 
Duur:  60 minuten, geen pauze, interactieve   
 begeleiding door voorstellingshost 
Locatie:  Stadstheater Arnhem

http://www.introdansvoorjou.nl/hebben/lesmateriaal

Rozet 
Welkom in het Erfgoedcentrum in Rozet. Hier duiken 
leerlingen in de geschiedenis van Arnhem. Tijdens 
een actieve ontdekkingstocht worden bijzondere 
collectiestukken besproken en bekeken. 
 
Leerlingen ontdekken waar  verhalen uit het verleden van 
Arnhem zich hebben afgespeeld op een grote plattegrond. 
Zo zien ze dat de Arnhemse geschiedenis nu nog steeds 
zichtbaar is. Zelfs in hun eigen buurt!  
 
Het Erfgoedcentrum in Rozet biedt een afwisselend en 
interactief programma, afgestemd op de doelgroep. 

Duur:  60 minuten 
Periode: Najaar winter 2021 
Tijd:  9.00 - 14:00 uur 
Locatie:  Rozet, Kortestraat 16 
 Maximaal 30 leerlingen en minimaal 1 begeleider  
 per 15 leerlingen.  
 
Voor een eventuele voorbereidende les, kunt je gebruik 
maken van de Digitale Scheurkalender https://www.
digitalescheurkalender.com in de klas, bomvol mooie 
verhalen uit de Arnhemse geschiedenis. Ook kan het 
Erfgoedcentrum, op aanvraag, een verdiepende vervolgles 
in de klas verzorgen.   
Aanvragen via erfgoededucatie@rozet.nl  



Programma voor groep 5/610

Focus Filmtheater - PR8film:  
Voor groep 5/6 organiseert Focus Filmtheater een 
gevarieerd animatiefilmprogramma waarin allerlei 
animatietechnieken worden getoond. In korte films, in 
duur variërend van een paar minuten tot een minuut 
of tien, worden verhalen verteld die passen bij de 
belevingswereld van jonge kinderen. Dit programma is 
een ode aan verbeeldingskracht, zowel die van de makers 
als die van de kijkers. In het bijbehorende lesmateriaal 
wordt ingegaan op allerlei aspecten: de techniek van 
het animatiefilm maken, hoe je met film verhalen 
kunt vertellen en hoe een film aanleiding kan zijn voor 
gesprek en zelfreflectie. Daarnaast vormt dit programma 
ook een mooi startpunt voor het zelf maken van korte 
animatiefilms.
 
Duur: circa 50 minuten + een kort voorprogramma van 
circa 10 minuten.
Lesmateriaal: bestaat uit een voorbereidende les en een 
verwerkende les.
Groep: 5 + 6
Drie weken voorafgaand aan het bezoek wordt een digitaal 
werkpakket toegestuurd. Hiermee ontdekken leerlingen 
wat animatie is, hoe je zelf heel simpel een animatie kunt 
maken en daarbij magische trucs kunt uithalen. 

Groep:  5 en 6, minimaal  
1 begeleider per 10 leerlingen

Periode: Hele schooljaar
Tijd: Vanaf 9.45 uur
Duur: 110 minuten (incl. 15 min. entree)
Locatie:  Focus Filmtheater Arnhem, Audrey 

Hepburnplein 1
Bijzonderheden:  Het lied van de zee is Nederlands 

gesproken. Minimaal 1 begeleider op 
10 leerlingen. Gratis toegang voor 
begeleiders. 

  De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid: 
parkeergarage Rozet of parkeergarage 
Broerenstraat (Q-park).
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Nederlands Openluchtmuseum
De school kan zelf een keuze maken uit onderstaande 
museumlessen. Let op de afwijkende begintijd en duur van 
de projecten. Bijbehorende voorbereidende lespakketten 
zijn te downloaden op  
www.openluchtmuseum.nl/lespakket

Canon van Nederland, Het nieuws van toen
In het Canonprogramma voor groep 7 en 8 maken de 
leerlingen met de klas een eigen geschiedenisjournaal. 
Ze onderzoeken onder leiding van een museumdocent 
de tijdvakken en de Canonvensters. Op school kiezen 
de leerlingen twee tijdvakken uit die ze willen gaan 
onderzoeken. In het museum duiken ze als historische 
reporter met behulp van een tablet de gekozen tijdvakken 
in. Ze maken foto’s , filmpjes en spelen scenes na. Ook 
buiten, in het museumpark, gaat het onderzoek verder. 
Alle opnames worden samengevoegd tot een historisch 
journaal: “Het Nieuws van Toen”. Terug in de klas kan dit 
journaal over de hele geschiedenis van Nederland – waar 
dus alle leerlingen aan hebben bijgedragen – gezamenlijk 
bekeken worden.

Groep:  Per les maximaal 30 leerlingen, minimaal 
4 en maximaal 6 begeleiders vanuit 
school

Periode: Hele schooljaar
Starttijd: Vanaf 09.00 uur tot 13.00 uur, op elk  
 heel uur
Duur: 180 minuten
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
 begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
 geldig tijdens het menu.

Architecten gezocht
Leerlingen van groep 7 en 8 leren tijdens dit project dat 
steeds meer boerderijen veranderen van functie. Neem 
de boerderij uit Hoogmade in het Openluchtmuseum. Tot 
1974 was deze nog in bedrijf van een zelfkazende boer, 
daarna is hij omgebouwd tot woonhuis. Leerlingen kruipen 
in de huid van een architect en onderzoeken hoe ze een 
originele boerderij kunnen ombouwen tot een comfortabel 
woonhuis. Wat gebeurt er met de stal, bestaat de opkamer 
straks nog? Welke functies krijgen de vertrekken nu? 
Komt er een kamertje om te gamen, een thuisbioscoop, 
een atelier? Leerlingen verwerken de wensen niet alleen 
‘aan de tekentafel’, maar ook driedimensionaal door het 
aanpassen van de maquette van de bewuste boerderij. 
Belangrijk in dit project is de samenwerking tussen de 
leerlingen. Hierdoor worden de mooiste resultaten bereikt.

Groep: Per les maximaal 30 leerlingen, minimaal  
 4 en maximaal 6 begeleiders vanuit  
 school
Periode: Hele schooljaar
Tijd:  10.15 -12.15 en 13.15 -15.15 uur
Duur: 120 minuten
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
 begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
 geldig tijdens het menu.
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Feest, in Nederland - 
Wat vieren we en waarom?
Feest is een nieuw schoolproject voor groep 4 t/m 8. 
Hierin ontdekken leerlingen welke feestdagen we in 
Nederland allemaal vieren en waarom. Er is aandacht 
voor de christelijke feestdagen en feestdagen uit andere 
culturen. 

In Nederland worden veel verschillende feesten gevierd. 
Sommige feesten vieren we al eeuwenlang. Andere 
feesten zijn meegekomen met nieuwe bewoners van 
Nederland. In dit project vieren leerlingen de oude en 
nieuwe feesten. Er wordt gedanst, gekookt, gegeten en 
versierd. In groepjes maken de leerlingen traktaties voor 
verschillende feesten. Zowel feesten vanuit de christelijke 
traditie zoals Kerst en Pasen, als feesten uit andere 
culturen zoals Pesach, Keti Koti en Holi en feesten zoals 
vaderdag komen aan bod. Ook worden oude tradities 
herbeleefd, zoals dauwtrappen bij Hemelvaart.
Feest is een uitwerking van het venster Veelkleurig 
Nederland van de Canon van de Nederlandse Geschiedenis 
en maakt deel uit van het landelijke project ‘’Feest, weet 
wat je viert’’ van het Catherijneconvent.

Groep:  Per les maximaal 30 leerlingen, minimaal  
 4 en maximaal 6 begeleiders vanuit  
 school
Periode:  Hele schooljaar
Tijd: 10.15 -12.15 en 13.15 -15.15 uur
Duur: 120 minuten
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
 begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
 geldig tijdens het menu.

Dossier Bouwen
Leerlingen van groep 7 en 8 gaan in groepje met 
gereedschapskist vol opdrachten het park in. Ze steken 
hun handen uit de mouwen en mogen zelf een wand 
vlechten en lemen. Ook leggen ze een tegelvloertje, zetten 
samen een gebint op en leggen dakpannen. Vroeger, 
bijvoorbeeld in de 18de en 19de eeuw, werd er anders 
gebouwd dan tegenwoordig. Hoe een huis eruitzag was 
afhankelijk van de beschikbare bouwmaterialen uit de 
buurt, de welvaart van de eigenaar en de tradities van de 
omgeving. Dit is een van de populairste schoolprojecten 
van het museum. 

Groep: Per les maximaal 30 leerlingen,  
 minimaal 4 en maximaal 6 begeleiders  
 vanuit school
Periode: oktober 2021/ april en mei 2022  
Tijd:  10.15 -12.15 en 13.15 -15.15 uur
Duur: 120 minuten
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
 begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
 geldig tijdens het menu.

Kinderarbeid
Leerlingen uit groep 7 en 8 leren over kinderarbeid ruim 
een eeuw geleden. Nu komt kinderarbeid in Nederland 
niet meer voor, maar dat was vroeger wel anders. Toen 
moesten kinderen al op jonge leeftijd aan het werk. Hoe 
waren de werkomstandigheden voor kinderen rond 1880? 
Leerlingen vormen, net als vroeger, commissies om op 
die vraag een antwoord te zoeken. Op verschillende 
locaties in het museumpark horen ze verhalen van 
leeftijdsgenootjes van toen. Zij werkten op het land, het 
veen of in de fabrieken. Was het daar wel zo veilig, schoon 
en kindvriendelijk? Door het werk zelf uit te proberen, 
ondervinden de leerlingen aan den lijve hoe het er aan toe 
ging. Na afloop rapporteren de verschillende groepjes aan 
elkaar: het is maar goed dat kinderarbeid in Nederland is 
afgeschaft.

Groep:  Per les maximaal 30 leerlingen, 
 minimaal 4 en maximaal 6 begeleiders  
 vanuit school
Periode: oktober 2021/ april en mei 2022 
Tijd:  10.15 -12.15 en 13.15 -15.15 uur
Duur: 120 minuten
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
 begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
 geldig tijdens het menu.
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Een echte Van Gogh?! 
Elk jaar melden zich ongeveer 200 
mensen met een ‘nieuwe’ Van Gogh. 

Gevonden op zolder, op een rommelmarkt of al jaren in 
de familie. En hoe mooi zou het toch zijn, als..? Maar hoe 
weet je 100 % zeker dat het echt is? In dit kunstproject 
maken leerlingen kennis met Vincent van Gogh, zijn 
kunstwerken en ontdekken ze hoe je een echt schilderij 
van Van Gogh kunt herkennen. 

Kunstproject voor in de klas 
Dit project vindt volledig plaats op school en bestaat uit 
drie onderdelen: 
 
• Een kunstwerk (reproductie) van Vincent van Gogh voor 

in de klas.   
Dit kunstwerk wordt aan het begin van het project 
op school gebracht door een koerier van het museum. 
Samen met de leerlingen wordt het schilderij uitgepakt, 
een mooie plek in de klas of in de aula gezocht én 
wordt een echt bruikleencontract ondertekend. 
Uiteraard is er ook tijd om vragen te stellen aan de 
museummedewerker.  

Elfstedentocht
Terwijl Nederland zich elke winter weer afvraagt 
of de Tocht der Tochten er eindelijk weer eens van 
komt, gaat de Elfstedentocht van het Nederlands 
Openluchtmuseum altijd door! Leerlingen gaan op pad 
met een stempelkaart en krijgen het voor de kiezen met 
vragen en opdrachten. Ze bakken brood op het Kindererf 
en binden de schaatsen onder voor pure ijspret op de 
ijsbaan. Daarmee verdienen ze de felbegeerde stempels. 
Maar waar bevindt zich de geheime stempelpost? Wie de 
tocht doorstaat met een volle stempelkaart, krijgt een 
‘elfstedenkruisje’ als blijvend aandenken aan deze mooie 
winterdag. Dit winterschoolreisje is beschikbaar tijdens de 
winteropenstelling 2019-2020 in december en januari.

Groep: Per dag maximaal 150 leerlingen, 
 1 begeleider per 8 leerlingen vanuit  
 school
Periode: 4 december 2021 t/m 16 januari 2022 
Tijd: Vanaf 11.00 uur
Duur: 120 minuten
Locatie: Nederlands Openluchtmuseum
Bijzonderheden: Gratis uitrijkaart, gratis entree voor  
 begeleiders. Museumjaarkaart is niet  
 geldig. 

• Theatervoorstelling op school   
In week 2 van het project, komt kunstkenner en acteur 
Peter van Gestel langs in de klas. In zijn interactieve 
voorstelling Een echte Van Gogh?! onderzoeken de 
leerlingen hoe je een echte Van Gogh herkent. Op een 
speelse manier komen ze in aanraking met restauratie 
en onderzoekstechnieken. Ze vergelijken schilderstijlen 
en signaturen én verdiepen zich in de brieven van 
Vincent aan zijn broer Theo. Aan het einde van de 
voorstelling zijn de leerlingen experts en vellen zij hun 
oordeel over het schilderij dat ter discussie staat. 

• Creatieve opdracht  
De leerlingen gaan zelf een kunstwerk maken 
geïnspireerd op het kunstwerk van Vincent van Gogh 
dat op school hangt. De leerkracht krijgt een lesbrief 
met de creatieve opdracht die makkelijk in de klas 
kan worden uitgevoerd. Zo kunnen de leerlingen 
experimenteren met hun eigen teken- en schilderstijl, 
met als resultaat: prachtige kunstwerken en trotse 
kunstenaars in de dop. 

Groep: 7 en 8   
Periode: In overleg 
Tijd: Zelf te bepalen 
Locatie: Op school 
Bijzonderheden: 
Voor dit project zijn twee vereisten: 
een ophangsysteem voor het schilderij en een smartboard
met geluid en afstandsbediening voor de voorstelling. 
De museummedewerker en acteur die voor dit project op
school langs komen, houden zich aan de richtlijnen van
het RIVM. 
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Filosoferen met schilderijen 
Word je verdrietig van een somber 
schilderij? Moet een kunstenaar iemand 
zo mooi mogelijk of zo echt mogelijk 

afbeelden? Filosoferen met schilderijen en Filosoferen 
met beelden verbinden topstukken uit de collectie aan 
prikkelende filosofische thema’s. De kinderen ontdekken 
wat de zonnebloemen van Vincent van Gogh zo bijzonder 
maakt, waarom Piet Mondriaan de zee omtovert in 
kruisjes en streepjes, en nog veel meer.  
Het lespakket bestaat uit instructie- en kopieerkaarten 
met prikkelende vragen, grappige opdrachten en veel 
extra lessuggesties. Met deze kaarten stelt de leerkracht 
makkelijk zelf een passend programma samen, inclusief 
werkboekjes voor de kinderen. Dit kun je ook online doen 
op www.krollermuller.nl/school/login. Hier vind je ook een 
actuele plattegrond met  de kunstwerken die op zaal te 
zien zijn. 
Leerkrachten en (groot)ouders/verzorgers begeleiden 
zelf het museumbezoek en werken zelfstandig met de 
lespakketten. Per groepje van 8 kinderen is minimaal 1 
begeleider nodig.

Groep: 7 en 8   
Periode: Afhankelijk van de RIVM maatregelen 
Tijd: Time slot 10.00 - 12.00 uur en van   
 12.00 tot 14.00 uur
Locatie; Kröller-Müller Museum 
Bijzonderheden: Deelnemende scholen ontvangen een  
 Schoolkaart van het museum. Deze  
 kaart geeft het hele jaar toegang tot het  
 museum, gratis entree Park Hoge Veluwe  
 (incl. parkeren bus), gratis 
 educatiemateriaal en toegang tot het  
 online samenstellen van een lespakket.

Alternatief programma 
Sluit dit lespakket minder goed aan op jouw groep en de 
ouders/begeleiders die meegaan? Of wil je een ander pro-
gramma in het museum doen? Het museum heeft allerlei 
andere projecten en producten en denkt graag mee om 
een passend programma samen te stellen. Neem contact 
op met Carla Witjes voor meer informatie. 
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Art Collector (Nieuw!)  
Maak jacht op de beste kunstwerken en 
open een wereldberoemd museum!  
In Art Collector maken leerlingen 

kennis met Helene Kröller-Müller en haar grote wens: 
een museum met de grootste meesterwerken uit de 
moderne kunst. Stap in Helenes voetsporen en maak 
jacht op de beste kunstverzameling. Zijn de collecties van 
de leerlingen compleet? Kom dan naar het museum en 
onderzoek de kunstwerken uit het spel met de speciale 
leskaarten. 

Hoe werkt het? 
• In de klas: speel het bordspel in groepjes van 2-4 

leerlingen. Maak een foto van je verzameling. Of 
download een voorbeeldverzameling. 

• In de auto/bus: lees de Art Collector infokrant 
boordevol weetjes over het museum. 

• In het museum: leerlingen onderzoeken hun eigen 
verzameling met de gratis Art Collector leskaarten. 

 
Art Collector leskaarten downloaden en printen 
Het lespakket bestaat uit heldere leskaarten met 
prikkelende vragen en leuke opdrachten die de leerlingen 
zelf kunnen invullen. Op www.krollermuller.nl/school/login 
kunnen leerkrachten inloggen en zelf een keuze maken uit 
de Art Collector leskaarten om zo een passend programma 
samen te stellen voor de leerlingen.  
Leerkrachten en (groot)ouders/verzorgers begeleiden 
zelf het museumbezoek en werken zelfstandig met de 
leskaarten. Per groepje van 8 kinderen is minimaal 
1 begeleider nodig. 

Introductiebijeenkomst in overleg. 
 

Groep: 7 en 8   
Periode: In overleg met het museum  
Tijd: Time slot 10.00 - 12.00 
 en 12.00 - 14.00 uur  
Locatie: Kröller-Müller Museum 
Bijzonderheden: Deelnemende scholen ontvangen een  
 Schoolkaart van het museum. Deze kaart  
 geeft het hele jaar toegang tot het 
 museum, gratis entree Park Hoge Veluwe 
 (incl. parkeren bus), een gratis bordspel  
 Art Collector voor in de klas en toegang  
 tot het online samenstellen van een  
 lespakket. 
 
Alternatief programma 
• Sluit dit lespakket minder goed aan op jouw groep? Of 

wil je juist een programma in het museum doen? Het 
museum heeft allerlei andere projecten en producten 
en denkt graag mee om een passend programma samen 
te stellen. Neem contact op met Carla Witjes voor 
meer informatie. 
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Rozet 
Welkom in het Erfgoedcentrum in Rozet. Hier duiken 
leerlingen in de geschiedenis van Arnhem. In kleine 
groepjes gaan leerlingen zelfstandig in het Erfgoedcentrum 
op onderzoek uit. Tiidens hun onderzoek komen de 
leerlingen in aanraking met  bijzondere collectiestukken 
en opvallende verhalen. Aan het eind van het bezoek 
presenteren de leerlingen aan elkaar wat hun onderzoek 
heeft opgeleverd, als echte gidsen!  
 
De leerlingen ontdekken waar verhalen uit het verleden 
van Arnhem zich hebben afgespeeld op een grote 
plattegrond. Zo zien ze dat de Arnhemse geschiedenis nu 
nog steeds zichtbaar is. Zelfs in hun eigen buurt!  
 
Het Erfgoedcentrum in Rozet biedt een afwisselend en 
interactief programma, afgestemd op de doelgroep.  

Duur:  60 minuten 
Periode: Winter / voorjaar 2022 
Tijd:  9.00 - 14:00 uur 
Locatie:  Rozet, Kortestraat 16  
 Maximaal 30 leerlingen en minimaal 1 begeleider  
 per 15 leerlingen.  
 
Voor een eventuele voorbereidende les, kunt u gebruik 
maken van de Digitale Scheurkalender https://www.
digitalescheurkalender.com in de klas, bomvol mooie 
verhalen uit de Arnhemse geschiedenis. Ook kan het 
Erfgoedcentrum, op aanvraag, een verdiepende vervolgles 
in de klas verzorgen. Aanvragen via erfgoededucatie@
rozet.nl

Museum Arnhem in de klas | Jezelf onder de loep  
Nu Museum Arnhem wegens verbouwing tijdelijk gesloten 
is, heeft het museum de museumles Jezelf onder de loep 
ontwikkeld. De museumdocent komt de klas in en neemt 
reproducties van kunstwerken mee, waar de leerlingen 
met elkaar over in gesprek gaan. In de museumles staat 
het thema zelfportret centraal. Tussendoor gaan de 
leerlingen zelf actief aan de slag met korte en prikkelende 
doe-opdrachten.  

Groep: 7 en 8 
Periode: Oktober en november 2021  
Duur: 60 minuten 
Tijd: Tussen 09.00 - 14.30 uur 
Locatie: In de klas  
Bijzonderheden: In de klas maken we gebruik van het  
 digibord (met Google Chrome). 
 Materiaal voor de doe-opdrachten neemt  
 de museumdocent zelf mee. 

• Wil je na de museumles nog meer 
kunstwerken beter leren kennen? 
Werp dan een blik op Arnhem 
en maak gebruik van de Digitale 
Scheurkalender! https://www.
digitalescheurkalender.com

•  Leer alles over de borstentros, het 
poppenhuis van Lizzy Ansingh, het 
leesplankje van Klaas Gubbels en over 
kunstenaar Dick Ket. Log in met het 
wachtwoord: Blik op Arnhem. 



Mede mogelijk gemaakt door:

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rozet: 
026 354 31 00, pr8cultuurprogramma@rozet.nl

Arnhem juni 2020
Dit is een uitgave van Rozet. Rozet is niet aansprakelijk voor de inhoud en de 
tekst van individuele programma’s en mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien. 

Coverfoto: Kröller-Müller Museum |  Art Collector

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rozet:
06-38915152, pr8cultuurprogramma@rozet.nl

Arnhem juli 2021
Dit is een uitgave van Rozet. Rozet is niet aansprakelijk voor de inhoud en de 
tekst van individuele programma’s en mogelijke gevolgen die hieruit voortvloeien.
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