Factsheet
Museum Boerhaave in de Klas – Tot en met 23 februari 2017
Basisonderwijs
Zo werkt de les
 Het programma duurt 120 minuten bij u op school.
 Er kunnen minimaal 22 leerlingen en maximaal 33 leerlingen deelnemen aan één les.
 Deze les wordt gegeven vanaf 9.30 uur in de regio Leiden.
 De museumdocenten zijn een half uur voor aanvang aanwezig om de klas in te richten.
 De school maakt het programma van de dag, passend bij uw les- en pauzeopbouw. Bij
herhaling van lessen graag een pauze van 30 min. inplannen.
 De museumdocent verzorgt de les, de leerkracht blijft aanwezig, assisteert en houdt
overzicht in de klas.
Wat is er nodig?
 Er is een digibord met een usb-ingang of een beamer in de klas nodig.
 In de les wordt gewerkt in 6 eilandengroepjes aan 6 tafels. Graag de leerlingen vooraf
indelen in 6 groepjes.
 Lokaal moet bereikbaar zijn met een lift of zich anders op de begane grond bevinden i.v.m.
materiaal aanvoeren.
 Het materiaal wordt gebracht en opgehaald. Voor het in- en uitladen is een goed bereikbare
parkeerplek met minimaal 6 meter ruimte nodig.
Programma’s
Groep 4/5
Groep 5/6
Groep 7/8
Groep 7/8

Waterwolf in Waterland
Peperduur
Gezondheid en Ziekte, vroeger en nu
Wereld op Zak

Waterwolf in Waterland
groep 4/5
Een workshop waarin jonge kinderen ontdekken hoe water Nederland gevormd heeft. Spelenderwijs
leren ze over de technieken waarmee het water beheerd en beheerst wordt en hoe je in een
waterland zonder wegen toch kunt reizen.
Peperduur
groep 5/6
Schipper Diederick de Wilde probeerde zoveel mogelijk peperkorrels meenemen uit Indonesië naar
Nederland. Zijn hebzucht kwam hem duur te staan: het schip leed schipbreuk. Hoe had hij slimmer
het schip kunnen beladen en zijn reis ondernemen? De leerlingen helpen Diederick op zijn reis om
weer veilig en met zoveel mogelijk peperkorrels thuis te komen. Om dat te bereiken moeten de
leerlingen rekenkundige problemen oplossen. Daarnaast onderzoeken ze voorwerpen die gebruikt
werden in de scheepvaart in de zeventiende eeuw.
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Gezondheid en Ziekte, vroeger en nu groep 7/8
Ben je gezond dan huppel je door het leven. Heb je griep, dan zit je suf op de bank. Kun je ziek zijn
meten? Koorts, hartslag, adem, bloeddruk. En wat je meet, wat zegt dat dan? Tijdens de workshop
Gezondheid & Ziekte ontstaat voor iedere leerling een eigen, persoonlijk paspoort en worden de
resultaten vergeleken. Want, is iedereen met 38 C° ziek of ben alleen jij dat?
Wereld op Zak
groep 7/8
De leerlingen verkennen op een speelse manier het topografische beeld dat wij van de aarde
hebben. Kaarten van steden, van landen, van continenten en ten slotte van de wereld worden
bestudeerd. Ook een plattegrond uit de 17e eeuw komt er aan te pas maar de GPS wordt zeker niet
vergeten!
De aangeboden lessen behoren eveneens tot het aanbod van Museum Boerhaave in het
Verwonderpaspoort.
Periode
Museum Boerhaave komt naar u toe tot en met 23 februari 2017.
Boeken & kosten
 Lessen kunnen herhaald worden of gecombineerd worden met andere programma's voor
andere klassen. Er komen dan meerdere museumdocenten naar uw school.
 Deze les wordt gegeven vanaf 9.30 uur in de regio Leiden.
 Deelname is gratis bij boeking binnen de Cultuureducatiegroep.
 Deelnamekosten: € 5,50 per leerling. Bij boeking van meerdere lessen op dezelfde dag en
dezelfde locatie geldt vanaf 34 leerlingen een korting van 2 euro per leerling.
 Reiskosten en reistijd zijn inbegrepen voor scholen binnen een straal van 50 km. Bij scholen
daarbuiten worden kosten per lesdag in rekening gebracht.
Facturatie & annuleren van de les
Uiterlijk 7 dagen voor de boekingsdatum het definitieve aantal leerlingen per klas doorgeven.
Facturatie zal op basis van deze gegevens achteraf plaatsvinden.
Is het aantal leerlingen meer dan het opgegeven definitieve aantal leerlingen dan zullen extra kosten
hiervoor in rekening worden gebracht. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 14 dagen voor de
boekingsdatum. Daarna zal een bedrag van €110 in rekening worden gebracht. Bij annuleren korter
dan een week voor de boekingsdatum of op de dag zelf wordt het volledige offertebedrag in
rekening gebracht. Houd er rekening mee dat bij een reservering voor meerdere lesdagen er voor
iedere geboekte dag geannuleerd wordt.
Reserveren
Boek nu via 071 – 75 19 962 of reservering@museumboerhaave.nl
Kijk voor informatie over activiteiten tijdens de renovatie en herinrichting van Museum Boerhaave
op onze website www.museumboerhaave.nl
Leiden, 10 mei 2017
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