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Met de hele school naar het Rijksmuseum van Oudheden  

Met alle groepen tegelijk of met alle bovenbouwleerlingen 
naar het Rijksmuseum van Oudheden? Bijvoorbeeld als 
onderdeel van een projectweek over Egypte of Romeinen? 
Dat kan! Het programma kan in overleg worden 
samengesteld (keuze programmaonderdelen, starttijd en 
duur), waarbij uw wensen leidend zijn. U kunt ervoor 
kiezen het hele museum te bezoeken, of één bepaald 
onderwerp of een tijdelijke tentoonstelling centraal te 
stellen.  
 

 
Hieronder vindt u drie voorbeelden van een invulling van de dag. Bent u benieuwd naar de 
mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact op met de Servicedesk van het museum,  
071-5164 163 . 
 
Voorbeeld 1: Egypte-dag met groep 1 t/m 8 

Duur: 5 uur 

Aantal leerlingen: maximaal  280 (namelijk maximaal 35 leerlingen per groep)  

Kosten: 1.500 euro  (5 uur x 37,50 euro x 8 groepen) 

 

10.00 uur  Aankomst in museum (opbergen jassen en tassen) 

10.15 uur  Begin van de dag bij een echte Egyptische tempel. Introductie door 

museumdocent (Tempelzaal, hele school) 

10.30 uur  Groep 1 en 2 Museumles Amon & Amara (Egypte-afdeling) 

Groep 3 Egyptisch knutselen (leslokaal 1) 

Groep 4 Egyptisch knutselen (leslokaal 2) 

Groep 5 t/m 8 Kindercollege (Tempelzaal) 

11.30 uur  Groep 1 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (leslokaal 1) 

Groep  2 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (leslokaal 2) 

Groep 3 Museumles Amon & Amara (Egypte-afdeling) 

Groep 4 Museumles Amon & Amara (Egypte-afdeling) 

Groep 5 t/m 8 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (Tempelzaal) 

12.30 uur  Groep 1 Egyptisch knutselen (leslokaal 1) 

   Groep 2 Egyptisch knutselen (leslokaal 2) 

   Groep 3 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (Tempelzaal) 

   Groep 4 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (Tempelzaal) 

   Groep 5 en 6 Museumles Egypte 

   Groep 7 en 8 Rondleiding Klassieke Wereld 

13.30 uur   Groep 1, 2 en 3 Bouwen piramide en sfinx van lego (Tempelzaal) 

   Groep 4 Workshop Hiërogliefen schrijven (Tempelzaal) 

Groep 5 en 6 Rondleiding Klassieke Wereld 

Groep 7 en 8 Museumles Egypte 

14.30 uur  Afsluiting: groepsfoto voor Egyptische tempel (alle groepen) 

15.00 uur   Einde  
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Voorbeeld 2: Van prehistorie tot Middeleeuwen-dag met groep 6, 7 en 8  

Duur: 5 uur 

Aantal leerlingen: maximaal 105 (namelijk maximaal 35 leerlingen per groep)  

Kosten: 562,50 euro  (5 uur x 37,50 euro x 3 groepen) 

 

11.00 uur  Aankomst in museum (opbergen jassen en tassen) 

11.15 uur  Begin van de dag bij een echte Egyptische tempel. Introductie door 

museumdocent (Tempelzaal, alle groepen) 

11.30 uur  Groep 6 Museumles 100% Romeins 

Groep 7 Museumles Archeologie van Nederland 

Groep 8 Kinderlezing (Tempelzaal) 

12.30 uur  Groep 6 Museumles 100% Romeins (vervolg) 

Groep 7 Museumles Archeologie van Nederland (vervolg) 

Groep 8 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (Tempelzaal) 

13.30 uur  Groep 6 en 7 Eten en drinken zelf meegenomen lunch (Tempelzaal) 

  Groep 8 Museumles Archeologie van Nederland 

14.30 uur  groep 6 en 7 Kinderlezing (Tempelzaal) 

   Groep 8 Museumles Archeologie van Nederland 

15.30 uur  Afsluiting: groepsfoto voor Egyptische tempel (alle groepen) 

16.00 uur  Einde 

 

Dit programma is eventueel uit te breiden voor groep 3, 4 en 5 met de museumles Tureluurtje. 

 

Voorbeeld 3: Ontdek het museum met groep 7 en 8 

Duur: 6 uur 

Aantal leerlingen: maximaal 70 (namelijk maximaal 35 leerlingen per groep)  

Kosten: 850 euro (6 uur x 37,50 euro x 2 groepen, plus 400 euro voor Verteltheater) 

 

10.15 uur  Aankomst in museum (opbergen jassen en tassen) 

10.30 uur  Begin van de dag bij een echte Egyptische tempel. Introductie door  

   museumdocent “Wat is een museum?” (Tempelzaal) 

11.00 uur  Topstukkenrondleiding in groepen van 15 leerlingen (hele museum) 

12.00 uur Eten en drinken zelf meegenomen lunch. Aansluitend uitleg opdracht 

(Tempelzaal) 

13.00 uur  In groepjes aan het werk in museum: voorbereiden presentatie van vijf   

   minuten over een museumvoorwerp 

14.00 uur  presentaties (Tempelzaal) 

15.00 uur  Verteltheater (Tempelzaal, alle groepen) 

15.45 uur  Afsluiting: groepsfoto voor Egyptische tempel (alle groepen) 

16.00 uur  Einde 

 

Heeft u vragen over ons nieuwe aanbod, of wilt u deelnemen aan de klankbordgroep? Stuur dan een 
e-mail naar educatie@rmo.nl 

 

mailto:educatie@rmo.nl

