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KIJK MET EEN     OPEN BLIK 
 
“Dit was de mooiste dag van de wereld” verzuchtte Mounir toen hij ons museum uitliep. Een beter  
compliment kun je van een leerling niet krijgen. Wij werden er blij van, want dat is wat we graag zien:  
enthousiasme, betrokkenheid en de opwinding van ontdekkend leren.

Ook dit nieuwe schooljaar 19-20 hebben we een aansprekend aanbod van programma’s met diverse thema’s 
en verschillende werkvormen. Kenmerkend zijn onze zintuigelijke aanpak, veel activerende opdrachten en het 
stimuleren van creativiteit en kritisch denken. Want educatie is zoveel meer dan kennisoverdracht.

Of het nou in een groep is, in duo’s of solo – in ons museum kun je de wereld onderzoeken. Je wordt  
gestimuleerd om je in te leven in de positie van een ander. Je ontdekt dat jouw visie niet per definitie  
de enige is. Je geeft vorm, varieert, combineert, transformeert. 

Cultuur, erfgoed en burgerschap zijn onze aandachtsvelden. Identiteit speelt logischerwijs een grote rol.
Ons doel? Om wereldburgers zoals Mounir, Sem, Julia of Sophie te inspireren met een open blik naar mensen  
en culturen te kijken. Zodat ze ervaren dat hier en daar, vroeger en nu altijd met elkaar verbonden zijn. 

Dus: ben je op zoek naar een programma dat past bij het curriculum, een themaweek, methodiek, leerlijn? 
Of is er sprake van een vakoverstijgend project, waarbij ook de omgeving betrokken wordt? Bekijk dan eens 
dit aanbod of bel gewoon. Wij denken direct met je mee, want we leveren graag maatwerk. Ook voor het 
speciaal onderwijs - waar dat beetje meer aandacht vaak wonderen doet. 

Mariëlle Pals
Hoofd Programma



DAAR ZIT 
MUZIEK IN
Muzikaal programma in de klas

Maak kennis met het verhaal en de klanken van 
de spin Anansi en zijn vriend schildpad. In de 
klas onderzoek je met elkaar hoe voorwerpen en 
materialen klinken en maken we ook onze eigen 
muziekinstrumenten. Het programma wordt 
begeleid door twee museumdocenten 
en is drie uur achter elkaar (plus pauze) of 
drie opeenvolgende lessen. 

VOOR WIE  Groep 1 en 2 
TIJDSDUUR  1 x 200 minuten (incl. pauze) of 3 x  
                            60 minuten  
THEMA Muziek, instrumenten, verhalen,  
                            dieren  
PRIJS  € 175,- per klas, (excl. reiskosten              
                            0,20 per km)

VOL VERHALEN  
Verrassende voorstelling 
voor alle leeftijden

Afrikaanse verhalen gaan over vroeger en nu, 
over waarden en normen, over rituelen en 
gebruiken of over relaties en familiebanden. 
Afrikaanse vertellers zitten niet met een boek op 
schoot; ze zingen, dansen, beelden uit en maken 
muziek. De verteller maakt het verhaal nooit 
alleen, dus al snel zing, dans en speel je zelf mee.

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8 
TIJDSDUUR  30- 45 minuten
THEMA Vertelkunst
SLUIT AAN BIJ IPC: De verhalen die mensen  
                             vertellen, Andere plaatsen, een 
                             ander leven, Communicatie! 
                             Magische media, Mythen, Legenden
PRIJS  € 200,- per 60 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren)

“Het is een combinatie tussen 
binnen/buiten, rust/bewegen, 
kijken/doen: super!”



BODYPERCUSSIE 
Energieke muziekworkshop voor 
alle leeftijden

Door te klappen, stampen, zingen en slaan, geef 
je je lichaam kracht én maak je ook nog eens 
muziek. Terwijl je muziek maakt met je lijf, pep je 
jezelf op. Daar heb je geen trommels of andere 
instrumenten voor nodig. Samen maak je een 
krachtig muziekstuk dat veel energie geeft.  

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA Muziek, het lichaam 
SLUIT AAN BIJ IPC:  Sensationeel
PRIJS  € 90,- per 80 leerlingen in   
 museum (incl. entree en parkeren)  
 of € 90,- per klas op school, excl.  
 reiskosten (€ 0,20 per km.)  

BOUWEN EN WONEN
Rondleiding en workshop over 
een woonerf in het buitenmuseum 

Je start met een korte rondleiding door een dorp 
in het buitenmuseum. Daar onderzoek je de 
bouwmaterialen en de inrichting van een woonerf. 
Daarna ga je 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
THEMA Bouwen, wonen, samenleven 
SLUIT AAN BIJ IPC: Een dorp bouwen, Andere 
                            plaatsen, een ander leven, Woon  
                            jij hier in de buurt?, DaVinci: De 
                            wereld in de toekomst 
PRIJS  € 75,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren)

AFRIKAANSE 
MUZIEK
Inspirerende workshop met 
verschillende instrumenten 
en technieken

Denk je bij Afrikaanse muziek aan aanstekelijke 
ritmes? Dat klopt, maar er is veel meer. Weet 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 diverse instrumenten. De werkvorm en 
inhoud zijn afhankelijk van het leerjaar. 

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  60 minuten
THEMA Muziek, ritme, instrumenten 
SLUIT AAN BIJ IPC: Communicatie! Magische media 
PRIJS  € 75,- per 40 leerlingen (incl.     
                            entree en parkeren) 

KEUKENKENNERS 
Een verrassend lekkere 
kookworkshop  
 
In dit programma maak je kennis 
met typisch Afrikaanse kruiden, gerechten en 
bereidingswijzen. Onder begeleiding van een 
ervaren kok maak je een aantal kleine gerechten 
die je natuurlijk ook samen mag opeten.   

VOOR WIE  Groep 1 t/m 8
TIJDSDUUR  90  minuten
PERIODE      april t/m oktober  
THEMA Wereldvoedsel, voedselbereiding,   
                            culturele  diversiteit 
PRIJS  € 100,- per 15 leerlingen  
                            (incl. ingrediënten, entree 
                            en  parkeren)            



NIEUW
AFRICA NOW!
Interactieve rondleiding 
vol opdrachten! 
Waar moet jij aan denken bij Afrika? Wat weet 
jij over dit veelzijdige continent? Ontdek in de 
nieuwe tentoonstelling de creatieve kracht van 
verschillende landen. Een spannende zoektocht 
neemt je mee langs collectie, verhalen en kunst, 
naar het Afrika van nu. Onderzoek wat je nog niet 
wist tijdens deze interactieve rondleiding! 

VOOR WIE  Groep 5 t/m 8 
TIJDSDUUR  45 minuten
THEMA Culturele diversiteit, macht en  
                            kracht, samenleven 
SLUIT AAN BIJ IPC: De verhalen die mensen 
                            vertellen; Andere plaatsen, een  
                            ander leven; Hier en nu, daar en toen. 
PRIJS  € 50,- per 15 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren)  

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

Je wordt ontvangen door een museumdocent 
die kort iets vertelt over het museum, de 
geschiedenis en de collectie. Na deze inleiding 
bezoek je zelfstandig het museum. Wil je het 
bezoek graag op een speelse manier doen? 
Maak dan gebruik van het Museumdobbelspel!  

VOOR WIE  Groep 3 t/m 8  
TIJDSDUUR  In overleg 
PRIJS  € 50,- per 30 leerlingen 
                            (incl. entree en parkeren) 

Let op: minimaal 2 weken vooraf reserveren: 
alleen dan kun je de voordelige onderwijsprijs 
boeken. Bij een zelfstandig bezoek zorgt de 
school zelf voor minimaal één begeleider op 
 zeven leerlingen.

SCHOOLREISJE? 
Ben je op zoek naar een inspirerend school-
reisje? Wil je met 100 of meer leerlingen naar 
het museum? Dan is het Afrika Museum iets 
voor jou, want zowel binnen als buiten is er 
van alles te beleven! We denken graag met je 
mee voor een afwisselend programma met 
activiteiten voor diverse leeftijden. 

We leveren maatwerk voor grote groepen. 



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 
begeleiders 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.

Kijk op de website van Breng voor meer informatie 
en bestellen. 

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  lesmateriaal te
vinden ter voorbereiding of verwerking van
enkele onderwijsprogramma’s.

SPECIAAL ONDERWIJS 
Ook Speciaal Onderwijs is natuurlijk van harte 
welkom. Voor optimale begeleiding kiezen we 
voor max. 10 leerlingen per museumdocent. 
Neem contact op met het museum om de 
mogelijkheden te bespreken.

RESERVEREN 
Afrika Museum 
Postweg 6
Berg en Dal
reserveren@afrikamuseum.nl
088-0042 900
www.afrikamuseum.nl

RESERVEER NU ONLINE VIA DE WEBSITE

WANNEER KOM JIJ 
LANGS MET JE KLAS?

PRAKTISCHE INFORMATIE
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