
BERG EN DALBOUWEN EN 
WONEN
Rondleiding over een woonerf 
in het buitenmuseum & workshop

WAT KUN JE VERWACHTEN?
We starten met een korte rondleiding door een 
dorp in het buitenmuseum. Daar onderzoeken we 
bouwmaterialen en de inrichting van een woonerf. 
Daarna gaan we zelf aan de slag in het atelier. 
De werkvorm en inhoud zijn afhankelijk van het 
leerjaar.

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8 
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  44, 47, 56
THEMA Bouwkunst, samenleven
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

MASKERDANSEN
Muzikale mix van beeldend 
vormen en bewegen in de klas

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Twee museumdocenten komen in de klas om jullie 
alles te leren over het samenspel tussen masker, 
danser en muziek. We gaan Afrikaans dansen, 
maken ons eigen dierenmasker en verzinnen 
daarbij zelf een dierendans. 

VOOR WIE  Groep 3 t/m 6 / in de klas
TIJDSDUUR  1 x 200 minuten,
 inclusief pauze 
 of 3 x 60 minuten 
KERNDOELEN  54, 56
THEMA Muziek, maskers, dieren, 
 beweging
PRIJS  € 175,- per klas   
 

MET ANDERE OGEN
Programma in de klas vol 
beweging, beeldend vormen en 
zang

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Bekijk de wereld eens met een andere blik! Twee 
museumdocenten komen in de klas om met jullie 
te onderzoeken wat er met je gebeurt als je een 
masker opzet. We maken ons eigen masker, gaan 
bewegen en zingen.

VOOR WIE  Groep 7 en 8 / in de klas
TIJDSDUUR  1 x 200 minuten,
 inclusief pauze 
 of 3 x 60 minuten 
KERNDOELEN  54, 56
THEMA Muziek, maskers, 
 identiteit, beweging
PRIJS  € 175,- per klas  

VERSIER JEZELF
Rondleiding door de tijdelijke 
tentoonstelling Sieraden – 
makers & dragers, met creatieve 
activiteit

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Onder begeleiding van een museumdocent 
bezoeken we de tentoonstelling Sieraden – 
makers & dragers. We onderzoeken verschillende 
technieken en materialen en gaan vervolgens zelf 
aan de slag in het atelier. Daar maken we kralen 
van papier en verwerken die in een hippe armband.

VOOR WIE  Groep 4 t/m 8
PERIODE  11-10-2018 – 10-3-2019
TIJDSDUUR  90 minuten
KERNDOELEN  54, 55, 56
THEMA Sieraden, techniek
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 

ZELFSTANDIG 
BEZOEK
Het museum bezoeken zonder 
begeleid programma? Dat kan! 

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Je wordt ontvangen door een museumdocent die 
kort iets vertelt over het museum, de geschiedenis 
en de collectie. Na deze inleiding ga je zelfstandig 
door het museum. Wil je het bezoek graag op een 
speelse manier doen? Maak dan gebruik van het 
Museumdobbelspel. Let op, wel minimaal 2 weken 
vooraf reserveren: alleen dan kun je boeken tegen 
de voordelige onderwijsprijs. Bij een zelfstandig 
bezoek zorgt de school zelf voor minimaal één 
begeleider op vijf leerlingen. 

VOOR WIE  Groep 3 t/m 8
TIJDSDUUR  In overleg
KERNDOELEN 38, 47, 54, 56
THEMA In overleg, bijvoorbeeld   
 wereldburgerschap, 
 lichaamsversiering, 
 slavernij, religie, maskers,
 culturele diversiteit
PRIJS  € 30,- per 30 leerlingen

OP MAAT 
Programma naar keuze - 
samengesteld in samenspraak 
met de school

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Een programma dat is afgestemd op speciale 
wensen en behoeften. Doe je een project op school 
of is er een themaweek, dan kun je bij ons terecht 
voor een programma op maat. Minimaal 6 weken 
van tevoren aanvragen.

VOOR WIE  Onderbouw, 
 middenbouw 
 en bovenbouw 
TIJDSDUUR In overleg
KERNDOELEN In overleg
THEMA In overleg, bijvoorbeeld   
 wereldburgerschap, 
 lichaamsversiering, 
 slavernij, religie, maskers, 
 culturele diversiteit
PRIJS In overleg

BODYPERCUSSIE
Energieke ritmeworkshop voor 
alle leeftijden
 
WAT KUN JE VERWACHTEN?
Ken je de krachtbeelden in het museum? Die 
zitten vol met spijkers, kralen, schelpen, veren en 
zelfs sloten zodat ze beschermen en het kwaad 
afweren. Wist je dat je eigen lichaam ook een 
krachtbeeld kan zijn? Terwijl je muziek maakt met 
je lijf, pep je jezelf op! Daar heb je geen trommels 
of andere instrumenten voor nodig. Samen maken 
we een krachtig muziekstuk dat veel energie geeft.

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  54, 56
THEMA Muziek, het lichaam
PRIJS  € 90,- per 100 leerlingen 
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VOORDELIG VERVOER 
Met het Kids Groepsticket van Breng reis je voordelig 
met de bus naar het Afrika Museum. Per ticket van  
€ 22,- kunnen maximaal 15 kinderen en 3 bege-
leiders de hele dag onbeperkt met de bus reizen. 
Het opstappunt is afhankelijk van de locatie van de 
school. 

Optie 1: De bus rijdt van school naar museum en 
vice versa. 
Optie 2: De bus rijdt van Nijmegen CS naar het 
museum en vice versa. 

Neem contact op met het museum om de 
mogelijkheden te bespreken.

GRATIS BEZOEK LEERKRACHTEN 
Leerkrachten kunnen gratis het museum bezoeken 
om zich voor te bereiden, mits voorafgaand 
aangemeld bij het museum.  

LESMATERIAAL 
Op onze website is divers lesmateriaal te  
vinden ter voorbereiding of verwerking van  
de onderwijsprogramma’s.  

SPECIAAL ONDERWIJS 
Wij ontvangen regelmatig leerlingen uit het 
speciaal onderwijs. Voor optimale begeleiding 
kiezen we dan voor max. 10 leerlingen per 
museumdocent, de prijs per programma kan iets 
hoger komen te liggen. Neem contact op met het 
museum om de mogelijkheden te bespreken.

RESERVEREN 
Afrika Museum
reserveren@afrikamuseum.nl 
088-0042 900 
www.afrikamuseum.nl 

DAAR ZIT  
MUZIEK IN
Muzikale mix van verhalen, 
beeldend vormen en bewegen  
in de klas

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Twee museumdocenten komen in de klas. Daar 
luister je naar een verhaal over Anansi en Schildpad. 
We bewegen als spinnen en schildpadden en horen 
hoe het klinkt als ze lopen. We onderzoeken hoe 
voorwerpen en materialen klinken en maken ook 
onze eigen muziekinstrumenten. 

VOOR WIE  Groep 1 en 2 / in de klas
TIJDSDUUR  1 x 200 minuten, 
 inclusief pauze
  of 3 x 60 minuten
KERNDOELEN  54, 56
THEMA Muziek, instrumenten,    
 verhalen, dieren
PRIJS  € 175,- per klas  

KLAP- EN 
STAMPWERK 
Energieke muziekworkshop op 
school

WAT KUN JE VERWACHTEN?
In je hele lijf zit geluid en ritme. In deze workshop 
gaan we op zoek naar die geluiden. Voor je het 
weet stampen, klappen, kloppen en zingen we 
een muziekstuk bij elkaar. Aan het eind van deze 
workshop barst je van de energie!  

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8 / op school
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  54, 56
THEMA Muziek, het lichaam
PRIJS  € 90,- per klas 

AFRIKAANSE 
VERHALEN 
Verrassende voorstelling voor 
alle leeftijden

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Afrikaanse verhalen gaan over vroeger en nu, over 
waarden en normen, over rituelen en gebruiken 
en over relaties en familiebanden. Afrikaanse 
vertellers zitten niet met een boek op schoot; ze 
zingen, dansen, beelden uit en maken muziek. 

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
KERNDOELEN  1, 56
THEMA Vertelkunst
PRIJS  € 200,- in museum
 € 250,- op school
  (maximaal 60 leerlingen)
 

AFRIKAANSE 
MUZIEK
Inspirerende workshop met 
verschillende instrumenten en 
technieken

WAT KUN JE VERWACHTEN?
Wist je dat je met sommige instrumenten 
dieren kunt nadoen? En dat zelfs je lichaam 
een instrument is? In deze workshop speel 
je verschillende ritmes en gebruik je allerlei 
instrumenten. De werkvorm en inhoud zijn 
afhankelijk van het leerjaar.    

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  60 minuten
KERNDOELEN  54, 56
THEMA Muziek, instrumenten
PRIJS  € 75,- per 40 leerlingen 

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

JOUW LEERLINGEN ZIJN DE WERELDBURGERS VAN DE TOEKOMST. HOE KAN JE AANDACHT BESTEDEN AAN 
CULTUURVERSCHILLEN EN ACTIEF BURGERSCHAP? HOE HELP JE LEERLINGEN BIJ HET VERKENNEN VAN HUN 
EIGEN IDENTITEIT EN DIE VAN ANDEREN? WELKE BASISKENNIS, VAARDIGHEDEN EN HOUDING ZIJN NODIG OM 
NU EN STRAKS ACTIEF MEE TE DOEN IN DE SAMENLEVING?
 
ONS ONDERWIJSAANBOD SLUIT DIRECT AAN OP DEZE EN ANDERE VRAGEN.
Als museum inspireren we tot een open blik op de wereld. De programma’s zijn meer dan kennisoverdracht: 
ze stimuleren nieuwsgierigheid, empathie en cultureel (zelf)bewustzijn. Leerlingen ontdekken de menselijke 
diversiteit en (eigen) creativiteit en ervaren op een actieve en persoonlijke manier hoe mensen wereldwijd 
met elkaar verbonden zijn.
 
Erfgoededucatie sluit goed aan bij diverse vakken (van geschiedenis tot beeldend en muziek) en geeft inhoud 
aan onderwijsthema’s als 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschapsvorming en vakoverstijgend werken. 
Sommige thema’s lenen zich uitstekend voor projectonderwijs; ook daarvoor hebben we nieuw aanbod 
& lessuggesties voor in de klas. Aansluiting op het onderwijscurriculum en jouw wensen staan voor ons 
centraal. Daarvoor leveren we graag maatwerk.

Neem gerust contact met ons op: we zijn te bereiken op telefoonnummer 088 004 2900. 

Tot ziens in het museum!




