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HET OUDE EGYPTE 

HET MYSTERIEUZE OUDE EGYPTE 
spreekt vaak tot de verbeelding van 
kinderen: piramides, hiërogliefen, farao’s en 
gemummificeerde mensen en dieren. 

Tijdens de vernieuwde museumles Egypte 
duiken de leerlingen in de rol van 
onderzoekers. Hoe weten we wat we weten 
over het oude Egypte en welke verhalen 
vertellen we daarover in het museum? Wat 
weten we niet en vereist nog meer 
onderzoek? Met deze vragen gaan de 
leerlingen aan de slag tijdens hun bezoek 
aan de Egyptische tentoonstelling van het 
museum. << 

DOELEN 

DE LEERLINGEN VERDIEPEN ZICH 
tijdens het museumbezoek in verschillende 
archeologische vondsten en maken kennis 
met thema’s als mummificatie, 
bouwwerken, rituelen en hiërogliefen. 
Zodoende ontdekken ze verschillende 
vraagstukken waarmee archeologen en 
wetenschappers te maken krijgen. 

De les is ontwikkeld voor groep 5 t/m 8 van 
het primair onderwijs. De leerlingen gaan in 
het museum in acht groepjes als 
onderzoekers aan de slag. Door in groepjes 
te werken worden de leerlingen 

gestimuleerd om samen te kijken, te 
overleggen en keuzes te maken. Aan de 
hand van verschillende werkvormen doen 
ze nieuwe kennis, vaardigheden en 
inzichten op. 
Het doel van de museumles is om de 
kinderen op een betekenisvolle en 
ontdekkende manier kennis te laten maken 
met de museumcollectie en te laten ervaren 
wat archeologische vondsten ons kunnen 
vertellen over het oude Egypte. 

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 
Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op 
jezelf en de wereld. Binnen het vak 
Geschiedenis sluit de museumles aan bij 
het tijdvak Grieken en Romeinen. 

Omdat de les een andere insteek heeft en 
er ook andere onderwerpen aan bod 
komen, kan de museumles prima worden 
gecombineerd met de livestream 
rondleiding over het oude Egypte, voor in 
de klas (klik hier voor meer informatie). 

Tijdens deze les wordt gewerkt aan de 
volgende leerdoelen: 

• Kennismaken met de begrippen 
geschiedenis en archeologie, het 
beroep van wetenschapper en 
archeoloog. 

• Ervaren hoe archeologie en 
wetenschappelijk onderzoek bijdragen 
aan onze kennis over het verleden en 
het oude Egypte in het bijzonder. 

• Op een betekenisvolle manier 
kennismaken met de museumcollectie. 

• Aan de hand van verschillende 
werkvormen nieuwe kennis, 
vaardigheden en inzichten opdoen. 

• Samen kijken, overleggen en keuzes 
maken. 

• Samenhang creëren tussen de lesstof 
op school en de voorwerpen in het 
museum.<< 

VOORBEREIDING 

HET RMO STREEFT NAAR EEN 
optimale, betekenisvolle invulling van uw 
bezoek. Dat kunnen we bereiken door 

samen te werken. De voorbereiding start in 
de klas. Bespreek met uw leerlingen: 
- Wat is een museum? 
- Waarom bezoeken we het RMO? 
- Waarom een museumles over ‘het oude 
Egypte’? 

Wanneer u het oude Egypte tijdens het vak 
geschiedenis in de klas behandelt kan de 
museumles uitstekend als verdieping 
worden gebruikt. 

Indien u de museumles inzet als 
kennismaking met het oude Egypte, of 
wanneer de museumles op een ander 
moment in het schooljaar staat gepland, 
dan kunt u de les voorbereiden met het 
Projectweekpakket Egypte, voor in de klas. 

Deel de leerlingen alvast in acht groepen in. 
U kent uw leerlingen het best en het helpt 
de logistieke gang van zaken in het 
museum als de groepen al gemaakt en 
bekend zijn. Het is daarbij goed om de 
groepen te nummeren en de leerlingen het 
groepsnummer mee te geven. Licht tevens 
de ouders in die als begeleider aanwezig 
zullen zijn bij het museumbezoek. U en de 
begeleiders krijgen in het museum een 
actieve ondersteunende rol. Op die manier 
kunnen we samen een optimaal resultaat 
(met de leerlingen) bereiken. 

Daarnaast vragen we u: 
- om zelf voor potloden en gummen te 
zorgen. Het gebruik van pennen is in het 
museum niet toegestaan. 
- van tevoren te zorgen dat de kinderen 
gegeten en gedronken hebben en naar het 
toilet zijn geweest. 

T O P S T U K :  Z I T B E E L D  V A N  M A Y A  

https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/livestream-rondleidingen-po/
https://www.rmo.nl/onderwijs/primair-onderwijs/egypte-pakket-in-de-klas/
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Neemt u vooral contact op met onze 
afdeling Educatie als u vragen of wensen 
heeft betreffende de voorbereiding en de 
(leer)doelen van het museumbezoek. Mailt 
u naar educatie@rmo.nl of bel tijdens 
kantooruren naar 071-5163127. << 

IN HET MUSEUM 

IN HET MUSEUM WORDEN U, DE LEER- 
lingen en begeleiders door een 
museumdocent opgevangen in de 
entreehal - ook wel de ‘Tempelzaal’. De 
museumdocent neemt jullie mee naar een 
educatieve ruimte. 

Na de korte introductie en een 
gezamenlijke opdracht in de tentoonstelling 
gaan de leerlingen deelvragen binnen 
verschillende onderzoeken beantwoorden. 
Dat doen ze in de groepjes, met behulp van 
een werkboekje. 
Tot slot formuleert ieder groepje een eigen 
onderzoeksvraag, waarmee eventueel later 
op school nog verder aan de slag kan 
worden gegaan. << 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

AAN DEZE MUSEUMLES KUNNEN 
maximaal 35 leerlingen deelnemen. 
Voorwaarde voor deelname is dat de school 
per tien leerlingen zorgt voor minimaal één 
volwassen begeleider. Onze voorkeur gaat 
uit één begeleider per groepje. 
(Voor de verplichte en extra begeleiders 
worden geen kosten in rekening gebracht.) 

Alles in het museum mag gefotografeerd 
worden, mits daarbij de flitser niet gebruikt 
wordt. We raden u aan om hier met uw 
leerlingen duidelijke afspraken over te 
maken: wat mogen zij wel en niet doen met 
hun smartphone in het museum? Graag 
vragen we u onze museumdocenten hier 
vooraf goed over in te lichten. 

Het totale programma duurt 90 minuten. 
De leerlingen ontvangen de benodigde 
werkmaterialen in het museum. 

Voor verdere vragen met betrekking tot uw 
reservering kunt u telefonisch contact 
opnemen met de Servicedesk van het 
museum: 071-5163163. << 

mailto:educatie@rmo.nl

