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Docentenhandleiding 
 

Vier het voorjaar! 
Programma over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 
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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 Vier het voorjaar!  
 
Vier het voorjaar! 

Vier het voorjaar! is geschikt voor de groepen 4, 5, 6, 7 en 8. De informatiebladen 'Vrij in mei' 
en 'Vrolijk Pasen' dienen als voorbereidende les voor dit programma. Deze zijn hieronder te 
downloaden. We raden u van harte aan om de werkbladen te maken. 
 
 Vrij in mei  
 Vrolijk_Pasen 
 
Omschrijving programma 
In het voorjaar vieren we Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. We hebben vrij en gaan leuke 
dingen doen. Maar waarom hebben we vrij en wat vieren we eigenlijk?  
Met een lesprogramma over de voorjaarsfeesten Pasen, Hemelvaart en Pinksteren ontdekken 
leerlingen wie de hoofdpersoon is bij deze feesten en nemen het verhaal over zijn leven onder 
de loep. De leerlingen ontdekken verbanden tussen hun dagelijks leven, religie en feesten en 
leren het museum, de kunstwerken en elkaars opvattingen [beter] kennen.  
 

Doelstellingen programma  

 Cultureel en historisch besef van de christelijke feesten Pasen, Hemelvaart en 
Pinksteren. 

 Begrip en respect voor de betekenis van religieuze feestdagen [voor anderen]. 

 Begrip van de betekenis van symbolen rond Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
 

Goed voorbereid het museum in  

Om het museumbezoek prettig te laten verlopen vragen wij u een aantal praktische 
voorbereidingen te treffen: 
 
• Naamstickers 

Voorzie uw leerlingen vooraf van naamstickers. 

 

• Groepsverdeling 

Verdeel de klas in twee groepen. 

 

• Camera’s en mobiele telefoons  

Het maken van foto’s zonder flits is toegestaan. Graag in de zalen van het museum de mobiele 
telefoons op stil zetten. In dit programma is een opdracht beschikbaar waarin leerlingen zelf 
in groepjes foto’s kunnen gaan maken. Indien u leerlingen in de klas heeft met mobiele 
telefoons kunt u dit aangeven bij de museumdocent en de mobieltjes mee [laten] nemen de 
museumzaal op. Als uw klas niet beschikt over voldoende mobiele telefoons [minimaal 6] met 
camera zetten de museumdocenten een andere opdracht in. 
 

https://www.catharijneconvent.nl/media/medialibrary/2017/04/Vrij_in_mei.pdf
https://www.catharijneconvent.nl/media/medialibrary/2017/04/VrolijkPasen.pdf
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Online lesmateriaal  
Op www.feestweetwatjeviert.nl staat allerlei informatie over feesten. Bekijk beeldmateriaal 
van de kunstvoorwerpen, test de kennis van de klas en speel de feestquiz. De 
kunstvoorwerpen die u ziet op de website zullen grotendeels afwijken van de 
kunstvoorwerpen die de leerlingen bekijken tijdens het bezoek.  
Het museum verzamelt behalve kunstvoorwerpen ook immaterieel erfgoed zoals tradities en 
rituelen. Maar ook bijvoorbeeld namen! Speel het Weet hoet je heet!-spel en ontdek de 
diverse betekenissen van de namen van de leerlingen. 
http://www.feestweetwatjeviert.nl/tips-en-spelletjes/naamdagenmodule/ 
 
Onze huisregels 
In het museum gelden huisregels. U blijft als docent verantwoordelijk voor het gedrag van de 
leerlingen. Om misverstanden te voorkomen vragen wij u om leerlingen en begeleiders 
voorafgaand aan het bezoek op de hoogte te stellen van onze huisregels.  

 

• Garderobe  

Alle rugtassen, paraplu’s, tassen en jassen graag in de garderobe achter laten.   
 

• Camera’s en mobiele telefoons  

Het maken van foto’s zonder flits is toegestaan. Graag in de zalen van het museum de mobiele 

telefoons op stil zetten. 

 

• Tijdig beginnen  

Wanneer u een groepsbezoek brengt onder begeleiding van een museumdocent of rondleider 
vragen wij u tijdig aanwezig te zijn. Houdt u rekening met toiletbezoek en het ophangen van 
jassen en tassen.  
  

• Eten en drinken  

• Er is in  principe geen gelegenheid om te lunchen in het museum. In overleg met onze 
museumdocenten kan tijdens de introductie van de museumles een klein hapje gegeten 
worden.  

  

• Begeleiding  

Van de begeleiders / docenten vanuit school verwachten wij een actieve bijdrage en dat zij bij 
de leerlingen blijven. U blijft als docent verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen. 
Begeleiders zijn welkom om vooraf aan een bezoek gratis het museum te bezoeken. Graag 
weten we dit van te voren zodat de receptionist(e) van uw bezoek op de hoogte is.   
  

• Gedrag in de museumzalen  

In de museumzalen gelden onderstaande gedragsafspraken.  
U kunt deze regels bespreken aan de hand van de museumfoto’s:  

• Door niet te rennen of duwen stoor je je medeleerlingen niet  

• Door niet te schreeuwen kan iedereen zich goed concentreren  

• Door niet aan de kunstwerken te komen, beschadig je deze kostbare voorwerpen niet 

(denk aan de scherpe punt van het potlood!)  

http://www.feestweetwatjeviert.nl/
http://www.feestweetwatjeviert.nl/tips-en-spelletjes/naamdagenmodule/


4 
Februari  2018 

• Door niet op de vitrines te leunen geef je anderen ook de kans om te kijken  

  

Wij verheugen ons op uw komst en wensen u en uw leerlingen alvast veel plezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Educatie, Museum Catharijneconvent 


