
 

MUSEUM FLEHITE  

PROJECTEN VOOR PO - GROEPEN 1 T/M 8 
 

Museum Flehite, het stadsmuseum van Amersfoort, is al jarenlang dè aanbieder van 

erfgoedprojecten voor het primair onderwijs. De projecten laten leerlingen op hun eigen niveau 

kennismaken met geschiedenis, kunst, erfgoed en Amersfoort. Er is daarbij vooral aandacht voor 

ervarend en ontdekkend leren, in afwisselende werkvormen. 

Onze projecten zijn lesstofvervangend, ze passen in verschillende tijdvakken en sluiten aan op 

verschillende kerndoelen.  

 

Museumbezoek: een ervaring rijker 

Een bezoek aan Museum Flehite bevordert de ontwikkeling van historisch besef en het bewustzijn 

van de (historische) leefomgeving. De kinderen leren al doende, door voorwerpen uit de 

museumcollectie te onderzoeken. In dit leerproces worden ze begeleid door twee ervaren 

museumdocenten. Meekomende ouders helpen bij de opdrachten ter plaatse. Voorafgaand aan het 

museumbezoek bereidt de eigen leerkracht de kinderen in een of meer lessen voor, aan de hand van 

een toegezonden lesbrief. Een afsluitende les op school rondt het project af. 

 

Naast deze projecten per leerjaar is het natuurlijk ook mogelijk om -op maat-  met de klas kunst te 

komen kijken o.l.v. onze museumdocenten. 

Bezoekadres: Westsingel 50 / Breestraat 80 
Openingstijd voor schoolgroepen: van ma t/m vr,  in de regel tussen 9.30 en 11.00. 
 
Het museum op school 
Wilt u liever met de groep op school blijven? Museum Flehite biedt voor de groepen 1 t/m 4 e n 
groep 7/8 een Erfgoedproject op School! 
 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op:  

educatie@museumflehite.nl. 

tel 033-247 11 06 (b.g.g. 247 11 00) 
 

PRAKTISCH / INSCHRIJVEN 

Wilt u een of meerdere groepen inschrijven voor een van onze projecten?  

Stuur dan een email naar educatie@museumflehite.nl  met de volgende gegevens: 

 

 

1. Naam project: 

2. Naam, adres school: 

3. Telefoon school: 

4. Naam leerkracht / contactpersoon: 

5. Emailadres leerkracht / contactpersoon:   

6. groep + aantal leerlingen: 

7. Voorkeur voor weekdag? 

8. Kan absoluut niet op / afwijkende vakanties: 

mailto:educatie@museumflehite.nl
mailto:educatie@museumflehite.nl


 

 

Museum Flehite aanbod PO 2019-2020 

Lesstofvervangend, aansluitend op de kerndoelen en passend in de geschiedenistijdvakken! 

 

 

 

Groep 1, 2, 3 en 4 

Kijkjes naar Toen  (erfgoedlessen op school)  
Zeven kijkkasten van het Amersfoortse Poppentheater 

Toermalijn nemen de kinderen mee naar Amersfoort in de 

Gouden Eeuw. De kijkkasten worden op school afgeleverd, 

samen met een handleiding. De kinderen gaan,  behalve kijken 

en waarnemen, ook zelf aan de slag. In een klein theatertje kan 

de leerkracht een uitgeschreven verhaal naspelen en kunnen de 

kinderen een eigen verhaal maken. 

Boek dit project met de gehele onderbouw: de kijkkasten staan ongeveer vier weken op school.  

locatie: OP SCHOOL 

kerndoelen: 1,  2, 54, 55, 56 

Duur: ca 3 lessen op school 

Prijs: € 330 ,-- voor 3 weken, € 350,-- voor 4 weken 

  

 

 

Groep 3-4 

Help de museumdirecteur!  VERNIEUWD 
De directeur van het museum heeft het te druk. 

Hij vraagt de leerlingen dus om hulp. Samen richten de kinderen enkele vitrines in met oude 

voorwerpen, vertellen elkaar erover en maken er tekstbordjes bij.  

Hierna lopen ze door de tentoonstelling met doe- en kijkopdrachten. Samen met de museumdocent  

verzinnen ze een eigen  titel bij hun favoriete museumstuk. De museumdirecteur zal er blij mee  zijn! 

 

Kerndoelen:  1, 12, 56 

duur: 60 minuten (9.30 – 10.30 uur) 

voorbereiding op school: 

aankondiging  m.b.v. toegestuurde 

brief van de museumdirecteur 

prijs: € 70,-- per groep (max 30) 

 

 

  



 

Groep 4-5 

Op stap met Jet en Jan 
Hoe was het dagelijks leven meer dan honderd jaar geleden? 

Wat deden kinderen toen allemaal, thuis en op school?  

In een schoolbankje leren ‘de Jetten en de Jannen’ van nu  

lezen en schrijven zoals toen. Ze  helpen met de was en 

malen koffiebonen met de hand.  Zo krijgen ze een beeld 

van de tijd waarin een meisje werd klaargestoomd voor het 

huishouden en een jongen voor een echt mannenberoep.  

Met Op stap met Jet en Jan ontsnapt Geschiedenis van het 

digiboard! 

 

tijdvak: Burgers en stoommachines  

kerndoelen: 1, 12, 56 

duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur) 

voorbereiding op school: 3 lessen m.b.v toegestuurde 

handleiding en op te halen lestas 

prijs: € 80,-- per groep (max 30) 

 

 

 

 

 

Groep 4-5-6 

Kijk, kunst! – de digitale scheurkalender   NIEUW 
Het barst van de kunst in Amersfoort, niet alleen de musea maar ook op straat. Ontdek twaalf 

bijzondere kunstwerken met de digitale scheurkalender. Deze gratis tool voor op het digibord zit vol 

spannende kijk-, denk- en spelopdrachten over Amersfoortse kunst. De scheurkalender is zo 

opgebouwd dat je het als een soort kunstsnack  

tussen de bedrijven door kunt inzetten.  

Kijk, kunst! is het museumproject dat aansluitend 

te boeken is.  De Leerlingen komen in aanraking 

met verschillende kunstwerken in het museum en 

leren  betekenis te verlenen aan kunst. Ze 

observeren, associëren en redeneren. Daarnaast 

gaan ze zelf aan de slag in een workshop tekenen 

met houtskool.  Want door te tekenen zie je meer!  

kerndoelen: 1,2,3,  10,12,  34,37,  54,55,56 

duur: 4 digitale scheurmomenten en 90 minuten museumbezoek 

voorbereiding op school: De leerkracht heeft op school met de Digitale Scheurkalender tenminste 

vier kunstwerken naar eigen keus bekeken met de kinderen.  https://digitalescheurkalender.com 

Prijs: 110,-- per groep, inclusief tekenworkshop en materiaal (max 30) 

 

https://digitalescheurkalender.com/


 

Groep 6-7  

Amersfoort Middeleeuwse Stad?! 

 

Stadsmuren en stadspoorten horen bij de middeleeuwse stad Amersfoort: daar gaat dit project over. 

In het museum leren de leerlingen over het ontstaan van Amersfoort, voor velen de stad waar ze 

wonen. Als middeleeuwse ambachtslui gaan ze aan de slag met  een duimstok, loodrei en een 

houtconstructie. Het museumbezoek eindigt met een bezoek aan de Koppelpoort.  

Ter voorbereiding op school doen de leerlingen een digiboardquiz en wordt Gijsbert geïntroduceerd; 

hij neemt de leerlingen mee naar het leven in middeleeuws Amersfoort.  

tijdvak: Steden en staten 

kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 44, 51, 52, 56 

duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur) 

voorbereiding op school: 3 lessen m.b.v toegestuurd  (digitaal) lesmateriaal 

prijs: € 80,-- per groep (max 30) 

 

 

Groep 7-8  

De Erfenis van Oom Ferdinand  (het museum OP SCHOOL!) 
Twee museumdocenten komen naar de school met een koffer vol voorwerpen uit de 

museumcollectie. Onderzoekend leren helpt de leerlingen meer te ontdekken over het voorwerp. 

Van welke materialen is het gemaakt? Waarvoor kan het gebruikt zijn? En door wie? Leerlingen 

ervaren dat je door onderzoek veel leert over voorwerpen én het dagelijks leven van vroeger. Dit 

project sluit aan op bijvoorbeeld de onderzoekend leren-methode ‘Blink’. Financieel is het 

aantrekkelijk om twee groepen op één dagdeel te laten deelnemen.  

 

locatie: OP SCHOOL 

kerndoelen: 2, 3, 12, 44, 51, 54, 55, 56. 

voorbereiding op school: een 

voorbereidingsles (met een filmpje over 

de zoektocht van een jonge blogster naar 

de herkomst van een geërfd voorwerp) en 

een verwerkingsles, m.b.v. van 

toegestuurd lesmateriaal. 

Prijs: € 120,-- per groep (max 30)   (twee 

museumdocenten + materialen in deklas) 

 



 

 

Groep 7-8 

Oorlogskinderen 1939-1945 
Wat zou jij doen als je Annie, Roel, Nathan, Marietje of Herman was? Hoe sta jij tegenover de Duitse 

bezetters? Ga je in verzet, of vind je die Duitse soldaten wel stoer? Ontdek je net als Herman wat de 

Duitsers in Kamp Amersfoort doen? Of heb je geen tijd om je daar druk over te maken? Of heb je niks 

te willen, omdat je Joods bent? Door zich in te leven in één van de vijf historische personages 

ontdekken kinderen van nu hoe moeilijk het is om een standpunt in te nemen en de gevolgen er van 

in te schatten.  

tijdvak: Wereldoorlogen 

kerndoelen: 1, 12, 52, 56. 

duur: 90 minuten (9.30 - 11.00 uur) 

voorbereiding op school: een voorbereidingsles  en een verwerkingsles  m.b.v. toegestuurd 

lesmateriaal. 

Prijs: € 80,-- per groep (max 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over de projecten en/of een bezoek aan Museum Flehite ? Neem dan contact 

met ons op via educatie@museumflehite.nl. 

 

mailto:educatie@museumflehite.nl

