
 
 
Voorbereidende les bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw     
Beeldende vorming – Maak je eigen museum (groep 3 en 4) 
 
Deze voorbereidende les hoort bij de rondleiding Proef de Gouden Eeuw (groep 3 t/m 8). Voor 
leerlingen van groep 3 en 4 is het bezoek aan het Rijksmuseum vaak hun allereerste bezoek aan een 
museum. Ter voorbereiding op het museumbezoek kunt u met deze les de leerlingen op een actieve 
wijze kennis laten maken met de kerntaak van musea.  
 
Wij raden u aan gebruik te maken van de voorbereidende les. De verworven voorkennis leidt tot een 
nog rijkere leerervaring in het Rijksmuseum. 
 
Inhoud 
Tijdens de voorbereidende les (60 minuten, exclusief tijd voorbereiding) maakt iedere leerling zijn of 
haar eigen museum. Voorafgaand aan de beeldende activiteit wordt er middels een kringgesprek 
gesproken over verzamelen en verschillende soorten musea.  
 
Leerdoel 
De leerlingen leren wat een museum is en leren dat er allerlei verschillende soorten musea zijn. 
 
Sleutelwoorden 

 museum (gebouw waar waardevolle dingen worden bewaard en tentoongesteld) 

 verzamelen (bij elkaar brengen) 
 
Tijd 
60 minuten (exclusief voorbereiding en verspreid over twee verschillende schooldagen). 
 
Voorbereiding 
Materiaal 

 lege schoenendozen 

 kosteloos materiaal 

 verzamelingen van leerlingen (de spullen van de leerlingen dienen wel het formaat te hebben 
om in de schoenendoos te passen (vb. theezakjes, voetbalplaatjes etc.). 

 verzameling van de leraar (bijv. autootjes of postzegels) 

 scharen 

 gekleurd papier 

 verf / kleurpotloden / viltstiften 

 lijm 
 
Let op 
De introductie staat los van de kern van de les. Naar aanleiding van de introductie brengen de 
leerlingen (een deel van) hun verzameling mee naar de klas. Leerlingen kunnen uiteraard ook 
spulletjes meenemen die zij heel bijzonder vinden en altijd (al willen hebben) bewaren. Pas daarna 
kan een vervolg worden gegeven aan deze les. Overigens kan de afsluiting ook los komen te staan 
van de kern van de les.  
 
Introductie (20 minuten) 
Organisatie 
Ga met de leerlingen in de kring zitten. Stal in het midden van de kring de verzameling uit. 
 
Kringgesprek 
Wek de nieuwsgierigheid van de leerlingen door de spulletjes in het midden van de kring te leggen en 
vertel dat dit uw verzameling is. Stel de leerlingen de vraag of zij weten wat een verzameling is.  
 
Vertel dat een verzameling het bij elkaar zoeken en bij elkaar houden is van allerlei spulletjes die iets 
gemeenschappelijks hebben.  
 
Vraag wanneer spulletjes iets met elkaar gemeen hebben. Dit kan zijn omdat zij bijvoorbeeld van 
hetzelfde materiaal zijn, uit dezelfde tijd stammen of hetzelfde doel hebben.  



Vraag de leerlingen naar hun verzameling en praat daarover. 
Nu vertelt u dat er ook plekken zijn waar je verzamelingen van anderen mensen kan bekijken. Zo’n 
plek heet een museum. Wie is er wel eens in een museum geweest? 
 
Vertel over musea. Net zoals de leerlingen allerlei verschillende verzamelingen hebben (de één 
spaart steentjes, de andere knuffeldieren), bestaan er ook verschillende musea met verschillende 
verzamelingen. Denk aan musea met verzamelingen met munten, schilderijen of bijvoorbeeld foto’s.  
 
Vraag de leerlingen hun verzameling mee te nemen naar school om daar hun eigen museum van te 
maken. 
 
Kern (20 minuten) 
Aan de slag 
Iedere leerling verwerkt (een deel van) zijn of haar verzameling in de schoenendoos. De doos mag 
van binnen en buiten versierd worden. Laat de leerlingen nadenken over waar zij hun materialen 
plaatsen. Bespreek daarnaast met de leerlingen wat er nog meer in een museum thuishoort. 
Bewakers, tekstbordjes, bezoekers, gekleurde muren etc. Leerlingen die tijd over hebben kunnen hun 
museum uitbreiden met bovenstaande aanvullingen.  
 
Afsluiting (20 minuten) 
Organisatie 
Zet alle musea/schoenendozen op een centrale plek. 
 
Kringgesprek 
Bespreek de verschillende musea met de leerlingen. Laat de leerlingen kort vertellen wat zij hebben 
gemaakt en laat dit ook zien aan de andere leerlingen. Vraag de leerlingen ook naar een naam voor 
hun museum. 
 
Vertel de leerlingen dat jullie binnenkort naar het Rijksmuseum gaan. Dit is een museum met allerlei 
spulletjes van vroeger. Er zijn veel schilderijen maar als je goed kijkt zie je ook een schip en een 
poppenhuis.  
 
 


