
Aanbod voor basisscholen schooljaar 2019-2020 

Datum:  21  mei 2019 

Van:  Jessie Burgmans, educator en Annie van Galen-Derks, vrijwilliger educatie Museum Klok 

&  Peel, Asten 

Voor: Intermediairs Cultuureducatie 

Contact: MUSEUM KLOK & PEEL, Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten, T: +31 (0)493 691865, 

 www.museumklokenpeel.nl; j.burgmans@museumklokenpeel.nl 

 

 

Beste Intermediair, 

 

Museum Klok & Peel heeft diverse schoolprojecten voor het Primair Onderwijs die u op kunt nemen in 

uw aanbod voor het Kunstmenu of als aparte activiteit onder de aandacht kunt brengen van scholen. 

Er zijn activiteiten die aansluiten bij 75 jaar bevrijding van de Peel, andere sluiten aan bij de Beiaard als 

cultureel erfgoed, speurtochten door Klok- en Peelafdeling en het project Overgisteren. 

 

Overzicht van de mogelijkheden, zie in de bijlage de onderwijsdoelen: 

 

Groep 1/2: 

Project Overgisteren:  

docenten en ouders die afgelopen jaar met de kleuters zijn geweest waren 

enthousiast. Het project Overgisteren is een Erfgoedproject in samenwerking met 

Erfgoed Brabant. Dit project wordt uitgevoerd in de klas gedurende 3 tot 6 weken.  

Er wordt een leskoffer ter beschikking gesteld met materialen die in de klas gebruikt kunnen worden. 

Het museumbezoek is een onderdeel van het lespakket. Leerlingen volgen tijdens dit bezoek een 

activiteitencircuit, dat ongeveer 1,5 uur in beslag neemt. Er zijn 6 personen nodig voor de begeleiding. 

 

Groep 3/4: 

Tuurke in de Peel of Tuurke in Klokkenland: 

Kinderen worden aan de hand van een verhaal over Tuurke meegenomen door de 

Peel of door Klokkenland. Ze maken op een speelse wijze kennis met een museum. 

Tevens wordt hun woordenschat uitgebreid door taalopdrachten in het programma. 

Bij Tuurke in Klokkenland komt ook muziek maken aan bod. De kinderen worden 

door een medewerker van het museum begeleid, terwijl de juf of meester assisteert. 

Duur van het bezoek is ongeveer 1,5 uur 

 

 

Groep 5/6/7/8: De volgende activiteiten zijn beschikbaar voor groep 5/6 en 7/8. 

Speurtochten Peel  of Klok:  

Kinderen gaan op ontdekkingstocht door de collectie met opdrachten op 

papier door de afdeling Peel of Klok. 

https://www.museumklokenpeel.nl/nl/ontdek-en-ervaar/voor-school/. U kunt 

deze downloaden via onze website en de duur is ongeveer 1 uur per 

speurtocht.  

http://www.museumklokenpeel.nl/
mailto:j.burgmans@museumklokenpeel.nl
https://www.museumklokenpeel.nl/nl/ontdek-en-ervaar/voor-school/


Rondleiding door Peel of Klok: 

 Rondleiders gaan met kinderen de exposities verkennen met verhalen en doe-activiteiten. 

Hoor de klokken luiden!   

Vanaf januari 2020 is er een programma rondom de beiaard met een beiaardier en opdrachten in de 

beiaardhal en materiaal voor een project in de klas. Tijd in het museum 1 tot 1,5 uur. Tijd in de klas 

naar eigen wens. 

Op zoek naar meisjes van toen  en klokkenrovers: 

tijdsduur 1 uur met mogelijke uitbreiding Death Valley De Peel tot 1,5 uur. 

Kinderen krijgen een actieve tocht door de tentoonstelling klokkenroof met een rondleider en gaan 

de tekeningen over oorlogsherinneringen van “De meisjes van toen” bekijken. Daarna gaan ze in 

gesprek met iemand die de oorlog heeft meegemaakt.  

De volgende lessen van het project van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

www.demeisjesvantoen.nl voor een thema als vervolg staan ter beschikking:  

1. Gedicht in de vorm van een haiku maken: 

https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-haiku 

2. Dagboektekst schrijven, powerpoint bij de les uitstekend bruikbaar: 

https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-dagboekfragment  

3. Tekening maken, powerpoint bij de les beschikbaar. Een tekentechniek laten kiezen en met 

behulp van een van de tekeningen een deel van een tekening uitdiepen om de betekenis meer 

kracht te geven. 

https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/onderdrukt-en-bevrijd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museumschatjes: 

Algemene kennismaking met een museum. Scholen kunnen zich elk jaar in mei aanmelden via Erfgoed 

Brabant. Met de dan ontvangen voucher kan er vanaf augustus aangemeld worden bij het museum. De 

school kan gebruik maken van de speurtochten of een van de andere programma’s aanvragen. 

 

Beschikbaarheid en aanmelden en kosten 

Vooraf reserveren is noodzakelijk (voor speciale programma’s minimaal 6 weken van te voren). Er 

kunnen maximaal 2 klassen (ong. 45 ll’n) tegelijk terecht. Reservering via info@museumklokenpeel.nl 

onder vermelding van de activiteit. 

 

Voor actuele toegangsprijzen zie de website: www.museumklokenpeel.nl 

 

  

mailto:info@museumklokenpeel.nl
http://www.museumklokenpeel.nl/


Bijlage: Overgisteren   

Groep 1-2 (3)   

Naam programma: Overgisteren 

Discipline: Taal en erfgoed 

Aanbieder: Museum Klok & Peel 

Locatie: Museum en school 

Duur: thematisch 2 tot 6 weken op school met de leskoffer en bezoek van 90 minuten aan het 

museum 

De vondst van een koffer is voor de kleuters het 

begin van een ontdekkingstocht naar de begrippen 

'museum', 'vroeger' en 'bewaren', met als 

hoogtepunt een bezoek aan het museum. De 

mysterieuze koffer en ieder voorwerp daarin vertelt 

een verhaal. Ook de bijzondere voorwerpen die de 

kleuters van huis meenemen brengen hun eigen 

verhaal mee.  Met Overgisteren leren de leerlingen 

communiceren over voorwerpen en wordt hun 

woordenschat uitgebreid.  

 

 

 

Leerdoelen 

Kleuters op een zinvolle en spannende manier laten kennismaken met het museum en de begrippen 

'vroeger' en 'bewaren'.  

• Kleuters leren communiceren over (historische) voorwerpen waardoor hun woordenschat 

wordt uitgebreid.  

• Kleuters denken na over hun eigen geschiedenis en maken een museum in de klas van 

erfgoed van hun eigen familie.  

 

Begeleiding 

Twee medewerkers van het museum. Zes ouders die elk een groepje kinderen actief  begeleiden. De 

juf of meester kan zelf rondkijken.  

 

Lesmateriaal 

Leskoffer met kant en klaar lespakket: 

• De koffer van een museummedewerker vol voorwerpen 

• Docentenhandleiding 

• Boeken en poppetjes voor de verteltafel 

• Kralenkaarten, leesrupsen, woordkaarten, stempelkaarten, woordplaten 

• Memoryspel 

• Werklessen voor in de hoeken 

 

Beschikbaarheid en aanmelden 

Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. 

Vooraf reserveren is noodzakelijk.  

Kosten 2,50 per kind 

mailto:info@museumklokenpeel.nl


Bijlage: Tuurke in de Peel of in Klokkenland ) 

Groep 3-4 

Naam programma: Tuurke in de Peel of in Klokkenland  

Discipline: Taal, muziek of natuur en erfgoed 

Aanbieder: Museum Klok & Peel 

Locatie: Museum  

Duur: 90 minuten  

 

 

Aan de hand van een verhaal over Tuurke worden de kinderen meegenomen op een “wandeling” door 

de Peel of naar “Klokkenland” . Ze maken op een speelse wijze kennis met de Peel of met Klokken en 

worden via diverse opdrachten gestimuleerd om met taal en woordenschat bezig te zijn. 

 

Leerdoelen 

• Taal en woordenschat ontwikkeling 

• Stimulering van creativiteit 

• Kennismaking met erfgoed 

 

Begeleiding 

Een medewerker van het museum vertelt het verhaal. De eigen juf of meester loopt mee. Ouders die 

rijden mogen in het café wachten, of kunnen de afdeling bekijken die niet door de kinderen bezocht 

wordt. 

 

Beschikbaarheid en aanmelden 

Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. 

Vooraf reserveren is noodzakelijk.  

Kosten 2,50 per kind 

  

mailto:info@museumklokenpeel.nl


Bijlage: De beiaard, project Hoor de klokken luiden! 

Groep 5-6  

Discipline: Muziek, taal, beeldende kunst, techniek en Erfgoed  

Naam programma: Hoor de klokken luiden! (vanaf januari 2020) 

Aanbieder: Museum Klok en Peel  

Locatie: Museum Klok en Peel, Asten en school 

Duur:1 tot 1,5 uur en 2 tot 10 lessen op school in projectvorm 

 

 

 

Aan de hand van de geschiedenis van de herdenkingsbeiaard ‘Klokken voor Amerika’, het cadeau van 

Nederland aan de Verenigde Staten na de tweede wereldoorlog, wordt de beiaard als een uniek 

Nederlands erfgoed geïntroduceerd bij de kinderen. Een beiaardier laat zien hoe je een beiaard 

bespeelt en in de beiaardhal van het museum kunnen kinderen diverse activiteiten uitvoeren waarbij 

ze actief op zoek gaan naar de bijzonderheden van de beiaard. 

 

Leerdoelen 

Kinderen worden zich bewust van de betekenis van de beiaard, het unieke culturele erfgoed van 

Nederland, waarin het dorp Asten een centrale rol speelt. Met de geschiedenis van de 

herdenkingsbeiaard ‘Klokken voor Amerika’ ontdekken kinderen dat het heden onlosmakelijk 

verbonden is met het verleden. 

• Taal en woordenschat ontwikkeling 

• Stimulering van creativiteit  

• Ontwikkelen van historisch besef en welke rol erfgoed speelt in de geschiedenis. 

 

Begeleiding 

De beiaardier laat zien hoe de beiaard bespeeld wordt en beantwoord vragen van de kinderen. Onder 

begeleiding van een museummedewerker voeren kinderen activiteiten uit in de beiaardhal van het 

museum.  

 

Beschikbaarheid en aanmelden 

Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. 

De beschikbaarheid van de beiaardier is bepalend voor de mogelijke data die gereserveerd kunnen 

worden. Tijdig aanvragen is noodzakelijk.  

Kosten €60,- per groep, voor de beiaardier, plus €2,50  per kind 

  

mailto:info@museumklokenpeel.nl


Bijlage Meisjes van toen en klokkenrovers 

Groep 5-6-7-8  

Discipline: Beeldende kunst,  Erfgoed en Burgerschap 

Naam programma: Meisjes van toen en Klokkenroof  

Aanbieder: Museum Klok en Peel  

Locatie: Museum Klok en Peel, Asten  

Duur:1 uur, evt. 1,5 met Death Valley erbij, en naar keus een viertal lessen op school 

 

 

De kinderen brengen een bezoek aan twee tentoonstellingen: Meisjes van toen en Klokkenroof met 

medewerkers van het museum.  

De meisjes van toen: De meisjes van toen gaat over meisjes die de Tweede Wereldoorlog hebben 

meegemaakt. De oorlog was nog maar net voorbij toen een tekenleraar zijn leerlingen vroeg om hun 

herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op papier te zetten. De kindertekeningen verdwenen in 

de vergetelheid en doken pas jaren later weer op. Ruim 30 Artists zijn gevonden. Aan de hand van hun 

tekening vertellen de oud-leerlingen over hun belevenissen toen.  

De expositie Klokkenroof! - Plundered Bells verbeeldt het verhaal van de roof van 6.700 luidklokken uit 

Nederlandse kerktorens in de jaren 1942/1943. Dat is nu 77 jaar geleden. De Duitse bezetter gebruikte 

de bronzen luidklokken om er grondstoffen uit te winnen voor zijn wapenindustrie. Een verhaal om 

nooit te vergeten. 

 

Leerdoelen 

De verschillen tussen het leven in de tweede wereldoorlog en nu bespreken. 

Bewust worden van het feit dat verwachtingen soms zorgen voor een beeld dat niet klopt met de 

werkelijkheid.  

 

Begeleiding 

Bij de meisjes van toen zal iemand die de oorlog heeft meegemaakt vertellen over de ervaringen en bij 

klokkenroof zorgt een medewerker van het museum voor de begeleiding. 

 

De lessen van het project van het RHCe bij www.demeisjesvantoen.nl na het museumbezoek: 

1. Gedicht in de vorm van een haiku maken: 

https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-haiku 

2. Dagboektekst schrijven, PP bij de les uitstekend bruikbaar: 

https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-dagboekfragment  

3. Tekening maken, PP is heel geschikt. Een tekentechniek laten kiezen en met behulp van een van de 

tekeningen een deel van een tekening uitdiepen om de betekenis meer kracht e 

geven.https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/onderdrukt-en-bevrijd  

Beschikbaarheid en aanmelden 

http://www.demeisjesvantoen.nl/
https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-haiku
https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/de-meisjes-van-toen-dagboekfragment
https://www.laatmaarleren.nl/#!/lessen/onderdrukt-en-bevrijd


Reservering kan via een mail aan info@museumklokenpeel.nl of via 0493 69 18 65. 

Tijdig aanvragen is noodzakelijk.  

Kosten €2,50  per kind 

 

 

mailto:info@museumklokenpeel.nl

