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   Beste docent, 

 
Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te 
nemen aan het programma Maak samen met Kobe een museum.  
In deze docentenhandleiding vindt u informatie over wat u van het programma kunt 
verwachten. Tevens bevat het informatie die u kunt gebruiken om uw klas voor te bereiden 
op het museumbezoek. We raden u van harte aan om het geselecteerde boek Kobe maakt 
een museum van Ashild Kanstad Johnsen met uw leerlingen te lezen. Dit omdat de 
museumles hier verder op inspeelt.  
Als de school het boekenpakket van de Kinderboekenweek 2015 heeft aangeschaft zit het 
daarbij. Zo niet kunt u dit boek aanschaffen of lenen in de bibliotheek,  maar u kunt het ook 
altijd lenen via het museum. Neem hiervoor contact op met Dieuwke Becker via 
d.becker@catharijneconvent.nl 
  
Wij verheugen ons op uw komst en wensen u en uw leerlingen alvast veel plezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Educatie 
Museum Catharijneconvent 
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1.  Maak samen met Kobe een museum  
 
1.1 Omschrijving programma 
In alles is wel iets moois te zien en daarom is het soms moeilijk om dingen weg te doen. Dat 
vindt Kobe ook. Aan het eind van elke zoektochtdag is zijn verzameling spullen wéér 
gegroeid. Wat kan hij daar eens mee doen? Want nu zitten al zijn dozen en laden toch echt 
vol... 
Juist, een museum beginnen!1  
 
Kobe doorloopt in het boek een aantal stappen: verzamelen, sorteren, registreren, 
tentoonstellen en presenteren. Precies wat onderzoekers in het museum ook doen!  
 
In de museumles gaan de leerlingen aan de slag met bovenstaande stappen. In de 
tentoonstelling gaan de leerlingen in twee groepen aan de hand van de kunstwerken op 
zoek naar dieren op kunstwerken 
Alle voorwerpen worden verzameld en vervolgens samen met de hele groep gesorteerd. 
Vervolgens mogen de leerlingen aan de slag met hun eigen tentoonstelling.  
De museumles wordt besloten met het bekijken van elkaars tentoonstelling.  
 
 
Verwachting t.a.v. de docent  
Wilt u vooraf de klas in twee groepen verdelen? 
 
1.2 Doelgroep en doelstellingen 
 
Doelgroep 
Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de groepen 3/4 van het primair onderwijs. 
 
Doelstelling 

1. Ervaren welke stappen Kobe doorloopt in het boek: namelijk verzamelen, registreren, 
categoriseren, tentoonstellen en presenteren. 

2. Een plezierig bezoek aan het museum. 
 
 
  
 
 

2.  Voorbereidende les 

 
Boek lezen (20 minuten) 
Lees het boek Kobe maakt een museum aan de klas voor. 
 

                                                      
1
 http://www.vierwindstreken.com/product.php?productid=16783 

 

 

http://www.vierwindstreken.com/product.php?productid=16783
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Kringgesprek (20 minuten) 
Organisatie 
Laat de kinderen in een kring zitten. Bespreek het boek met de leerlingen. 
 
Ter inspiratie:  
Verzamelen 

1. Wat is een verzameling? 
2. Verzamelt iemand in de klas iets?  

a. Hoe pak je dat aan? 
3.  Wat kun je allemaal verzamelen? 

a. Kun je alles verzamelen of sommige dingen ook niet? 
 
Museum 

1. Is er iemand wel is naar een museum is geweest? Welk? 
2. Wat kun je in een museum doen? 
3. Wat verzamelen musea? (niet alleen schilderijen maar van alles: tassen, kleding, 

beelden, foto’s, ..) 
 
Een museum is een plek waar allerlei mooie, dure en belangrijke dingen worden bewaard. 
Een museum verzamelt dingen. Je kunt er schilderijen, beelden, oude boeken, kleding enz 
bekijken. 
 
TIP: gebruik voor het beantwoorden van deze vragen de praatplaat over het museum. 
 
Verwerkingsactiviteit – Collectie Museum Catharijneconvent (5 minuten) 
 
Catharijneconvent 
Het museum waar wij heen gaan heet Museum Catharijneconvent. Dat is een museum dat 
gaat over feesten. Ze hebben allemaal spulletjes die gaan over feesten. Welke feesten 
kennen de leerlingen? Bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstmis, verjaardag, Pasen, Suikerfeest enz. 
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3.  Bijlagen 

 
3.1 Praatplaat museum  
 

 
 
Bron: http://kleuteridee.nl/praatplaten/ 
 
 
3.2 Museumbezoek & museumregels 
Om een bezoek aan het museum prettig te laten verlopen, heeft het museum enkele 
huisregels opgesteld. U blijft als docent verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. 
Om misverstanden te voorkomen vragen wij u om leerlingen en begeleiders voorafgaand 
aan het bezoek op de hoogte te stellen van de huisregels:  
  

• Garderode  

Alle rugtassen, paraplu’s, tassen en jassen graag in de garderobe achter laten.   
  

• Camera’s en mobiele telefoons  

Het maken van foto’s zonder flits is toegestaan. Graag in de zalen van het museum de 
mobiele telefoons op stil te zetten.  
  

• Tijdig beginnen  

Wanneer u een groepsbezoek brengt onder begeleiding van een museumdocent of 
rondleider vragen wij u tijdig aanwezig te zijn. Houdt u rekening met toiletbezoek en het 
ophangen van jassen en tassen.  
  

http://kleuteridee.nl/praatplaten/
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• Begeleiding  

Van de begeleiders / docenten vanuit school verwachten wij een actieve bijdrage en dat zij 
bij de leerlingen blijven. U blijft als docent verantwoordelijk voor het gedrag van de 
leerlingen. Begeleiders zijn welkom om vooraf aan een bezoek gratis het museum te 
bezoeken. Graag weten we dit van te voren zodat de receptionist(e) van uw bezoek op de 
hoogte is.   
  

• Regels op de zaal  

In de museumzalen gelden de normale regels: (zie hieronder). U kunt deze regels bespreken 
aan de hand van de museumfoto’s:  

• Door niet te rennen of duwen stoor je je medeleerlingen niet  

• Door niet te schreeuwen kan iedereen zich goed concentreren  

• Door niet aan de kunstwerken te komen, beschadig je deze kostbare voorwerpen niet 

(denk aan de scherpe punt van het potlood!)  

• Door niet op de vitrines te leunen geef je anderen ook de kans om te kijken  

 


