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75 JAAR VRIJHEID

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd na vijf jaren van Duitse
bezetting. Dat herdenken we en dat vieren we, ook in Amersfoort.

Half maart ontvangen alle kinderen van groep 7 en 8 het boekje ‘Kinderen & Oorlog 1940-1945’,
dat de gemeente speciaal voor het Amersfoortse basisonderwijs heeft laten maken. 

Museum Flehite sluit hierbij aan met het project:

KINDEREN & OORLOG 19401945

Bij de vernieuwde expositie over de vijf bezettingsjaren ontwikkelt het museum een educatief
project voor leerlingen van groep 7 en 8 dat ook aansluit bij het boekje.

In het museum vertellen dagboekfragmenten, herinneringen en voorwerpen van Amersfoorters
het verhaal over die deze vijf donkere jaren in onze stad. Aan de hand van opdrachten in het
museum onderzoeken de leerlingen het leven van verschillende kinderen in de oorlogsjaren. 

Groep: 7 en 8
Aantal leerlingen: max 30 lln per bezoek
Duur: 1,5 uur 
Periode: vanaf 14 april 2020
Prijs: € 80,-- per groep (max 30)

JIJ & VRIJHEID

U kunt er ook voor kiezen om met een kunstproject het thema vrijheid met de leerlingen in het
museum te bespreken en te vieren.

Tot en met de meivakantie 2020 is in het museum de tentoonstelling “Kunst uit Noord
Nederland” te zien. Op deze tentoonstelling van een privécollectie met 20e eeuwse kunstwerken
van De Ploeg (Groningen) is vooral ook werk te zien van Hendrik Nicolaas Werkman.

Deze drukker-kunstenaar verzorgde tijdens de bezetting drukwerk voor het verzet, wat hij vlak
voor de bevrijding met de dood moest bekopen. Hoe donker de oorlogsjaren ook waren, zijn vrije
“druksels” zoals hij die noemde, zien er kleurrijk en vrolijk uit.

We bieden hierbij voor de bovenbouw het project:

HOTPRINTING – VRIJHEID, BLIJHEID?!

De leerlingen denken en praten met een filosoof Wout Gruijters over Vrijheid. Ze bekijken in de
tentoonstelling “Kunst uit Noord-Nederland” o.a. de bijzondere en kleurrijke “druksels” Hendrik
Nicolaas Werkman. Geïnspireerd door dit alles maken de leerlingen onder leiding van een
museum-kunstdocent een eigen druksel in Depot Junior. Al spelend met sjablonen, inktrollers en
letterstempels ontdekken ze hoe vrij Werkman zich gevoeld met hebben in zijn drukkerij.

Groep: 7 en 8    
Aantal leerlingen: 15 *
Duur: 90 minuten in het museum
Periode: april 2020
Prijs: € 60,-- per 15 leerlingen, incl. materiaal

* Als je liever met een hele groep tegelijk komt, kan de groep in het museum worden gesplitst. De helft van de groep

werkt dan eerst in Depot Junior, en kijkt en praat daarna in de tentoonstelling.

De middenbouw kan de tentoonstelling bekijken bij het project:

KIJK, KUNST!

Eerst behandelt u met de groep (minstens) vier kunstbladen van 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. 

Hierna bekijken en bespreken de leerlingen  deze kunstwerken in het echt in het museum. Maar
natuurlijk nog veel meer dan die vier!
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! 

Groep: 4,5,6
Aantal leerlingen: max. 30 lln
Duur: 4 digitale scheurkalendermomenten op school en 90 minuten museumbezoek
Voorbereiding op school: De leerkracht heeft met de kinderen op school op de Digitale
Scheurkalender tenminste vier kunstwerken naar eigen keuze bekeken. 
https://digitalescheurkalender.com. Een docenthandleiding wordt toegezonden.
Periode: vanaf april 2020
Prijs: € 110,-- per groep (max 300, inclusief tekenworkshop en materiaal.

Voor aanmelden / informatie: educatie@museumflehite.nl  of  telefoon 033-2471106
(b.g.g. 2471100)
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