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Goede kunstlessen maken 
nieuwsgierig, ze zetten kinderen
aan tot onderzoeken en ontdekken. 
Kunst bekijken en kunst maken
maakt kinderen creatief en stimuleert 
het kritisch denken: belangrijke
21ste – eeuwse vaardigheden.
Hoe worden kunstlessen op uw
school vormgegeven?

Het museum komt naar uw school
Museum Boijmans Van Beuningen biedt nu
lessen aan bij u in de klas. Kunstwerken vormen
het uitgangspunt voor actieve opdrachten. 
Verwondering, ontdekken en onderzoeken staan 
centraal, veel aandacht gaat uit naar goed kijken. 
Op een vanzelfsprekende manier ontstaat een 
verbinding met vakken als taal, rekenen, 
geschiedenis, wetenschap of technologie. Foto: Fred Ernst

Kennismaking
De museumdocent komt naar de school, vertelt 
iets over het museum en activeert de leerlingen
ter voorbereiding op het museumbezoek.
Het schoolbezoek kan ook na het museumbezoek 
plaatsvinden. De leerlingen blikken dan terug op 
het museumbezoek en krijgen een verwerkings- 
opdracht.
Duur lessen: 1 uur per keer
Duur programma: twee weken (in overleg)
Kosten vanaf: €160,- per klas*

Lessenserie
Een museumdocent komt vier keer bij de leer-
lingen in de klas en ze bezoeken twee keer het 
museum. Het programma bestaat in totaal uit
zes contactmomenten.
Duur lessen: 1 uur per keer
Duur programma: zes weken (in overleg)
Kosten vanaf: €450,- per klas* 
*zie voorwaarden en meer informatie www.boijmans.nl

Ervaren museumdocenten
De Boijmans in de klas-lessen worden gegeven 
door getrainde museumdocenten, zij kennen
het museum goed en hebben ervaring in het
lesgeven. In hun lessen werken zij samen met
de groepsleerkracht, om zo een goede verbinding 
met het reguliere programma te kunnen maken. 
Aanwezigheid en betrokkenheid van de leerkracht 
is een voorwaarde. 

Niveaus
Boijmans in de klas is er voor alle niveaus
• Vanaf het najaar van 2017 al voor groep 5-6
  en groep 7-8. 
• Vanaf voorjaar 2018 ook voor groep 1-2
  en voor groep 3-4

Meer informatie
Neem contact op met afdeling educatie:
educatie@boijmans.nl of tel: 010 4419471

Zelf aan de slag
Op www.boijmans.nl/onderwijs zijn voorbeeld- 
lessen bij kunstwerken uit de museumcollectie 
beschreven. U kunt hiermee direct al zelf aan de 
slag. Komt Boijmans niet bij u in de klas, maar wilt 
u wel naar het museum? Wij bieden museumles-
sen voor alle niveaus, rondom diverse thema’s. 
Kijk op www.boijmans.nl bij primair onderwijs 
voor het volledige aanbod.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Boijmans lied
Speciaal voor het museum schreef muzikant Jeroen 
Schipper een swingend Boijmans lied. Bij dit lied kun 
je zeker niet stil blijven zitten, zeker als je er de 
grappige video bij bekijkt. Ontdek met papegaai 
Paulo en het bijbehorende lesmateriaal wat
Museum Boijmans Van Beuningen allemaal
te bieden heeft: http://www.arttube.nl/videos/
kom-maar-lekker-ontdekken-het-boijmans-lied

Wedstrijd ‘Ons Boijmans lied’
Doe mee aan de wedstrijd die het museum ter 
gelegenheid van dit nieuwe lied organiseert!
Maak samen met de klas een eigen nieuwe 
videoclip bij het lied, stuur dit naar het museum en 
maak kans op gratis lessen, een museum-bezoek, 
of onze verrassingsprijs! Inzenden kan tot en met
2 februari 2018. Stuur een link naar je clip naar: 
educatie@boijmans.nl o.v.v. ‘Ons Boijmans lied’.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Boijmans in de Klas wordt mede mogelijk gemaakt door een anonieme 
schenker en enkele leden van de Gezelschappen.


