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Fact sheet Schoolprogramma’s bij nieuwe afdeling
‘Archeologie van Nederland’
Bij de nieuwe afdeling ‘Archeologie van Nederland’ in het Rijksmuseum van Oudheden zijn er voor het
basis- en voortgezet rondleidingen en museumlessen.
MUSEUMLES BASISONDERWIJS
In de museumles 'Archeologie van Nederland' gaan leerlingen met de hulp van speurhond Luuk op zoek
naar zestien bijzondere archeologische vondsten. Op een laagdrempelige wijze doen de leerlingen nieuwe
kennis, vaardigheden en inzichten op. Door in groepjes te werken worden ze gestimuleerd tot kijken,
overleggen en keuzes maken. De klas wordt ontvangen door een museumdocent. In de ontvangstzaal
vindt een korte introductie plaats, waarna de leerlingen in groepjes met het speciale speurboekje de
afdeling ontdekken. In het speurboekje komen verschillende soorten opdrachten aan de orde, variërend
van zoek-, doe- en kennisopdrachten tot puzzelen en tekenen. Het museumbezoek wordt afgesloten door
middel van een actieve evaluatie met replica's en vragen. De museumles is flexibel opgezet. In het
speurboekje heeft u de keuze om bepaalde opdrachten wel of niet te doen tijdens het museumbezoek.
Daarnaast is het ook mogelijk de nadruk te leggen op de prehistorie of Middeleeuwen.
Doel: Kennismaken met het dagelijks leven in de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen
Voor wie: Leerlingen van groep 6, 7 en 8
Duur: 2 uur
Kosten: €75 per bezoek (maximaal 35 leerlingen)
MUSEUMLES VOORTGEZET ONDERWIJS (VANAF 1 MAART 2011)
In de museumles 'Archeologie van Nederland' maken de leerlingen aan de hand van archeologische
vondsten kennis met ruim 300.000 jaar geschiedenis van Nederland en veranderingen, die tijdens deze
enorme tijdspanne, in ons land hebben plaatsgevonden. Ze onderzoeken voorwerpen uit de prehistorie,
Romeinse tijd en de Middeleeuwen die ons iets leren over hoe het leven er in die perioden heeft
uitgezien. Bij de interactieve 'ontmoetingsplaatsen' vertellen bewoners uit de verschillende perioden over
hun dagelijks leven. Na een introductie door een museumdocent gaan de leerlingen in groepjes de
afdeling ‘Archeologie van Nederland' op. Hier lopen ze langs een metershoge tijdslijn door de
geschiedenis van Nederland. Aan de hand van opdrachtkaarten, waarbij verschillende werkvormen aan de
orde komen, maken leerlingen kennis met topstukken zoals het 'vorstengraf van Oss', de zilveren
Vikingschat uit Wieringen en de fibula van Dorestad. De museumles wordt actief afgesloten met een
spannende quiz en replica’s. De les is flexibel opgezet. Het is ook mogelijk de nadruk te leggen op de
prehistorie of Middeleeuwen.
Doel: Kennismaken met het dagelijks leven in de prehistorie, Romeinse tijd en Middeleeuwen
Voor wie: Leerlingen Havo/Vwo 1 en 2 en Vmbo 1 en 2
Duur: 2 uur
Kosten: €75 per bezoek (maximaal 35 leerlingen)
Meer informatie en online reserveren: www.rmo.nl/onderwijs
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communicatie@rmo.nl.
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden, 071-5 163 163, info@rmo.nl, www.rmo.nl
Fact sheet ‘Schoolprogramma’s bij afdeling ‘Archeologie van Nederland’/2011

