Cultuurmenu ‘Elke dag kunst in het bos’ – groep 8
Binnen het cultuurmenu Beeldend gaat u met uw leerlingen naar het Nationaal Park de Hoge Veluwe
en het Kroller Muller Museum.

Wat hoort er bij dit programma?









Schoolkaart Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kroller Muller Museum (reeds in uw bezit)
Digitale scheurkalender ter voorbereiding op uw bezoek aan het museum (reeds in uw bezit)
Lespakketten filosoferen met schilderijen en Filosoferen met beelden (reeds in uw bezit)
Busvervoer vanaf school.
Bezoek aan het Kroller Muller Museum
Broodje tussen de middag gemaakt door leerlingen van de praktijkschool Apeldoorn
Rondleiding in de natuur door gids van het Nationaal Park.
Beeldende les op school door Stephan Peters, beeldend docent. De planning van de gastles
wordt gemaakt nadat het schoolbezoek bekend is.

Planning
Om een datum voor uw schoolbezoek te plannen kijkt u eerst op de website van het museum.
Via de link https://krollermuller.nl/aanvragen-bezoek-basisonderwijs komt u op een pagina met een
kalender waarop u kunt zien wanneer het druk is en op welke dagen schoolbezoek helaas niet meer
mogelijk is. Kies een datum en mail deze naar Sandra Boks van het Museum
SandraBoks@krollermuller.nl en naar a.fasen@gigant.nl.
Cultuurwijzer neemt contact op met alle deelnemende partijen (busvervoer, praktijkschool,
natuurgids) en laat u weten of de gekozen datum akkoord is.

Voorbereiding museumbezoek






Als leerkracht begeleid je zelf het museumbezoek aan de hand van de lespakketten (Filosoferen
met schilderijen en Filosoferen met beelden).
Elk lespakket is een doe-het-zelf pakket: voorbereidende les, werkbladen voor in de klas en de
leskaarten die je nodig hebt tijdens het museumbezoek.
Maak met de lespakketten boekjes voor de begeleiders. Je kunt deze kopiëren uit de
lespakketten, of online samenstellen op www.krollermuller.nl/school/login. Hier vind je ook een
actuele plattegrond van het museum.
De leskaarten bieden handvatten voor het museumbezoek, maar voel je vrij om naar eigen
inzicht stappen over te slaan of zelf vragen toe te voegen.
TIP: Maak een afwisselende combinatie van kunstwerken binnen en buiten. We adviseren 6 à 8
kunstwerken voor een bezoek van 2 uur. Laat ieder groepje bij een ander kunstwerk beginnen.

Praktische informatie







Neem je schoolkaart mee! Dit is je entreebewijs voor het park en het museum.
Bij aankomst in het museum, kun je alle jassen en tassen opbergen in een kluis. Je krijgt een
sleutel bij de garderobe.
Verdeel de groep in kleine groepjes van maximaal 8 kinderen per begeleider.
Eten en drinken? Mag niet in het museum, wel in de beeldentuin. Tussen de middag staat er voor
elke leerling een broodje klaar bij de picknicktafels bij de speeltuin bij het Museonder. Voor de
precieze locatie ontvangt u van ons een plattegrond.
Huisregels museum: Neem van tevoren de huisregels door met de kinderen en ouders.
Belangrijkste regel: Raak de kunstwerken niet aan. Lees alle huisregels op
www.krollermuller.nl/huisregels
U ontvangt nog een plattegrond met daarop aangeven waar de broodjes staan en het startpunt
van de natuurwandeling is.

Planning van de dag van uw schoolbezoek
09.00 uur
09.15 uur
09.50 uur
10.00 uur
12.00 uur
12.10 uur
12.40 uur
14.10 uur
14.15 uur

U wordt opgehaald door Van Kooten busvervoer
Vertrek per bus
Aankomst parkeerplaats bij het museum
Museumbezoek
Einde museumbezoek, leerlingen lopen naar de achteruitgang beeldentuin voor
picknick bij het Museonder
Broodjes (1 stuks per leerling) staan klaar op de picknickplaats
Start natuurwandeling met gids, groepjes van maximaal 10 leerlingen (u ontvangt nog
een plattegrond waarop startpunt wandeling wordt aangegeven).
Einde natuurwandeling
vertrek bus terug naar school

Deelnemende groepen:
Naam School
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aantal leerlingen
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