Museumlessen, schooljaar 2019 - 2020
Beste leerkracht,
Onderstaand vindt u het aanbod van onze museumlessen voor het schooljaar 2019-2020.
Zoals u wellicht bekend is, kunnen we op dit moment geen rondleidingen in het museum verzorgen
aangezien dit (tijdelijk) gesloten is. Tot de verhuizing naar onze nieuwe locatie op de Markt in het centrum
van Wijk bij Duurstede zijn we gehuisvest in een school. Hier verzorgen we de museumlessen voor de
scholen.
Adres: obs De Horn (locatie het Kompas), Kompas 2, 3961 JJ Wijk bij Duurstede.
De kosten voor een museumles van ca. 1,5 uur bedragen € 50,= per groep, incl. een kop koffie of thee voor
de begeleiders.
Voor de lessen op school is een leskist beschikbaar: de huur bedraagt € 25,= per week. Er wordt een borg
van €25,= (contant) in rekening gebracht, die bij inlevering van de (complete en onbeschadigde) leskist
weer wordt terugbetaald.
U kunt een museumles reserveren via: info@museumdorestad.nl
De afgelopen schooljaren hebben we gezien, dat naar aanleiding van de diverse museumlessen prachtige
werkstukken op school worden gemaakt. We hebben hiervan foto’s of zelfs de originele werkstukken
mogen ontvangen. Deze worden opgehangen op het gastenbord bij de ontvangst en/of tentoongesteld in
de educatieruimte.
We vinden dit zo leuk, dat we alle bezoekende scholen uitnodigen een foto van de werkstukken naar ons te
sturen zodat we ook dit jaar weer een goed gevuld gastenbord krijgen. Als dank verloten we onder deze
scholen een gratis museumles naar keuze voor 1 groep in het volgende schooljaar.

Scherfgoed/Potten en scherven – groep 1 t/m 4
De kinderen gaan als een archeoloog graven in de zandbak en zetten de
opgegraven scherven in elkaar.
Aan de hand van fotokaarten vertellen we hoe potten gemaakt en gebakken
werden. We laten ook echte oude scherven zien en voelen.
Met behulp van de computer gaan de kinderen de diverse vondsten
(scherven en botten) determineren.
In het nagebouwde Prehistorische huis praten we met de kinderen over het dagelijkse leven van vroeger en
nu. Dit doen we in de vorm van een vraaggesprek waarin we de overeenkomsten en/of verschillen
proberen te ontdekken.
Tot slot maken en versieren de kinderen zelf een potje van klei en mogen dit mee naar school nemen.
Na de lessen op school en de museumles zijn de kinderen bekend met de volgende begrippen: wat is een
museum, wat is een archeoloog, wat is determineren, wat doet een conservator.
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Op stap met Jet en Jan – groep 5 en 6
Dit project is speciaal voor leerlingen van het basisonderwijs gemaakt
door het LEU(Landschap Erfgoed Utrecht).
‘Op stap met Jet en Jan’ geeft de leerlingen een beeld van het dagelijks
leven rond 1910. Het verhaal rond Jet en Jan vormt de rode draad in dit
project. In de voorbereidingslessen op school maken de kinderen kennis
met leeftijdsgenootjes uit 1910. Voor deze lessen is een leskist
beschikbaar.
Daarna volgt de museumles met een activiteitencircuit.
Op het programma staan : wassen (water halen, zeep kloppen, wassen op een wasbord en aan de waslijn
hangen), sokken stoppen, koffiebonen malen, op een leitje schrijven met een griffel, tollen met een priktol
en bikkelen.
In de verwerkingslessen op school horen de leerlingen het tweede deel van het verhaal over Jet en Jan.

De Romeinen komen – vanaf groep 6
Wijk bij Duurstede (en omgeving) heeft een lange en rijke geschiedenis.
Prehistorische vondsten bewijzen dat hier ver voor onze jaartelling al mensen
woonden. Ook de Romeinen lieten hun sporen na.
Aangezien het museum op dit moment in de tijdelijke locatie onvoldoende
mogelijkheden heeft om een volwaardige museumles over de Romeinen te
verzorgen is het niet mogelijk een museumles te reserveren.
Er is een leskist te huur voor de lessen op school. Als u hiervoor belangstelling heeft kunnen we u een lijst
met de inhoud van de leskist sturen.
Ook is het mogelijk dat we een les verzorgen (met de leskist) op uw school.

De Noormannen/Vikingen en Dorestad – vanaf groep 6
In de vroege Middeleeuwen lag op de plek waar nu Wijk bij Duurstede ligt, één van de belangrijkste
handelsnederzettingen van Europa: Dorestad. We besteden aandacht aan de Noormannen: wie waren de
Noormannen en hoe zit het dan met de Vikingen? We bekijken een landkaart van Nederland in de tijd van
de Noormannen om te zien hoe ons land er toen uitzag en waar
Dorestad was gelegen. We bekijken een kaart om te ontdekken,
dat de Noormannen al (bijna) de hele wereld over reisden.
Ook hier weer veel activiteiten voor de kinderen: werken met een
breivork (hiermee maken de kinderen bijvoorbeeld een armbandje
en mogen dit meenemen), een opdracht over het runenschrift van
de Noormannen en een opdracht touwknopen (de Noormannen
waren immers zeevaarders).
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De beroemde schoolplaat “De Noormannen voor Dorestad” wordt op een scherm bekeken en interactief
kijken we of deze plaat wel met de werkelijkheid klopt. Op een ander scherm wordt het handelsspel
gespeeld, er wordt een munt (van papier) gemaakt. Tot slot is er een puzzel van een sieraad uit Dorestad.
We bezoeken het Vikinghuis en vertellen kort iets over het dagelijks leven van de Noormannen.
Na de lessen op school en de museumles zijn de kinderen bekend met de geschiedenis en het belang van
Dorestad, het verschil tussen Noormannen en Vikingen, de rol van Noormannen bij de ondergang van
Dorestad. Op speelse wijze ontdekken de kinderen, dat de Noormannen vooral handelaren waren, goede
zeevaarders en knappe ambachtslieden.
Voor de voorbereidingslessen in de klas is een leskist beschikbaar.

Middeleeuwse Stad – groep 7 en 8
Na de periode van bloei en ondergang van Dorestad heeft Wijk bij
Duurstede een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Late
Middeleeuwen. Hiervan zijn nog monumenten zichtbaar in het oude
centrum zoals bijvoorbeeld de Grote kerk, het Oude Stadhuis en het
Kasteel.
Het LEU (Landschap Erfgoed Utrecht) heeft een lesprogramma
ontwikkeld over het ontstaan van een stad, de standenmaatschappij en
het bouwen tijdens de Middeleeuwen.
Aangezien het museum op dit moment in de tijdelijke locatie onvoldoende mogelijkheden heeft om een
volwaardige museumles te verzorgen is het niet mogelijk een museumles te reserveren.
Er is een leskist te huur voor de lessen op school. Als u hiervoor belangstelling heeft kunnen we u een lijst
met de inhoud van de leskist sturen.
Daarnaast is ook een speurtocht met opdrachten door het oude centrum van Wijk bij Duurstede
beschikbaar. Deze is op te vragen via: info@museumdorestad.nl

Met vriendelijke groet,

Educatie Museum Dorestad
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