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Beste docent, 
 
Wat leuk dat u met uw groep binnenkort naar Museum Catharijneconvent komt om deel te 
nemen aan het programma Kobe maakt een museum.  
In deze docentenhandleiding vindt u informatie over wat u van het programma kunt 
verwachten. Tevens bevat het informatie die u kunt gebruiken uw klas voor te bereiden op 
het museumbezoek. We nodigen u van harte uit om het geselecteerde boek Kobe maakt een 
museum van Ashild Kanstad Johnsen met uw leerlingen te lezen. Dit omdat de museumles 
hier verder op in speelt.  
Als de school het boekenpakket van de Kinderboekenweek 2015 heeft aangeschaft zit het 
daarbij. Zo niet kunt u dit boek aanschaffen of lenen in de bibliotheek maar u kunt het ook 
altijd lenen via het museum. Als u dat wilt kunt u het boek op dinsdag tot en met vrijdag 
tussen 10:00-17:00 ophalen bij de balie van het museum. 
  
Wij verheugen ons op uw komst en wensen u en uw leerlingen alvast veel plezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Educatie 
Museum Catharijneconvent 
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1.  Maak samen met Kobe een museum  
 
Omschrijving programma 
In alles is wel iets moois te zien en daarom is het soms moeilijk om dingen weg te doen. Dat 
vindt Kobe ook. Aan het eind van elke zoektochtdag is zijn verzameling spullen wéér 
gegroeid. Wat kan hij daar eens mee doen? Want nu zitten al zijn dozen en laden toch echt 
vol... 
Juist, een museum beginnen!1  
 
Kobe doorloopt in het boek een aantal stappen: verzamelen, sorteren, registreren, 
tentoonstellen en presenteren. Precies wat onderzoekers in het museum ook doen!  
In de museumles gaan de leerlingen aan de slag met bovenstaande stappen. In de 
tentoonstelling gaan ze op zoek naar dieren op kunstwerken.  
Alle voorwerpen worden verzamelt, gesorteerd en geregistreerd. Vervolgens mogen de 
leerlingen aan de slag met hun eigen tentoonstelling.  
De museumles wordt besloten met het bekijken van elkaars tentoonstelling.  
 
Voor het verloop van het programma is het handig als u van tevoren de klas in 3 groepen  
verdeelt. Er is namelijk een kort programmaonderdeel dat in 3 verschillende groepjes 
gebeurt: 1 groepje gaat met de eigen leerkracht/begeleider mee, en de 2 andere groepjes 
gaan elk met een museumdocent mee. U krijgt van tevoren uitleg van de 
museumdocenten over wat precies de bedoeling is.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

                                                      
1 http://www.vierwindstreken.com/product.php?productid=16783 

 

 

http://www.vierwindstreken.com/product.php?productid=16783
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2.  Voorbereidende les 
 
Boek lezen (20 minuten) 
Lees het boek Kobe maakt een museum aan de klas voor. 
 
Verwerkingsactiviteit – Kringgesprek (20 minuten) 
Organisatie 
Laat de kinderen in een kring zitten. Bespreek het boek met de leerlingen. 
 
Ter inspiratie:  
Verzamelen 

1. Wat is een verzameling? 
2. Verzamelt iemand in de klas iets? (geef voorbeeld van postzegels) 

a. Hoe pak je dat aan? 
3.  Wat kun je allemaal verzamelen? 

a. Kun je alles verzamelen of sommige dingen ook niet? 
 
Museum 

1. Is er iemand wel is naar een museum is geweest? Welke? 
2. Wat kun je in een museum doen? 
3. Wat verzamelen musea? (niet alleen schilderijen maar van alles: tassen, kleding, 

beelden, foto’s, ..) 
 
Een museum is een plek waar allerlei mooie, dure en belangrijke dingen worden bewaard. 
Een museum verzamelt al die dingen. Je kunt er schilderijen, beelden, oude boeken, kleding 
enz bekijken. 
 
TIP: gebruik voor het beantwoorden van deze vragen de praatplaat over het museum. 
 
Verwerkingsactiviteit – Collectie Museum Catharijneconvent (5 minuten) 
Catharijneconvent 
Het museum waar wij heen gaan heet Museum Catharijneconvent. Dat is een museum dat 
gaat over feesten. Ze hebben allemaal spulletjes die gaan over feesten. Welke feesten 
kennen de leerlingen? Bijvoorbeeld Sinterklaas, kerstmis, verjaardag, Pasen, Suikerfeest enz. 
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3.  Bijlagen 

 
3.1 Praatplaat museum  
 
 

 
Bron: http://kleuteridee.nl/praatplaten/ 
 

http://kleuteridee.nl/praatplaten/

