
                        

 

Ontdek en bezoek molens! 

Dat is het thema van onze stand op de Nationale Onderwijsbeurs. Deze beurs is het grootste 

evenment voor onderwijzend Nederland en richt zich op Kinderopvang, het Primair Onderwijs, 

Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. Van 22 t/m 26 januari is De Hollandsche 

Molen in het kader van het project ‘Ieder kind naar de molen’ aanwezig. De afgelopen jaren zijn er 

prachtige lesmaterialen door De Hollandsche Molen ontwikkeld en die willen wij – natuurlijk – bij 

zoveel mogelijk docenten onder de aandacht brengen.  

Het doel van onze aanwezigheid op de beurs is: 

1. Ons lesmateriaal voor het basisonderwijs nog meer onder de aandacht brengen van 

docenten.  

2. Scholen aanmoedigen om molens te bezoeken.  

3. In contact komen met partijen uit het onderwijsveld voor eventuele toekomstige 

samenwerkingen. 

We hopen veel docenten en scholen te kunnen enthousiasmeren om molens op te nemen in hun 

lesprogramma. Dat kan bijvoorbeeld in het kader van techniek, wereldoriëntatie, aardrijkskunde, 

geschiedenis of cultuureducatie.  Voor De Hollandsche Molen is het de eerste keer dat we met een 

stand op deze beurs staan en wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reacties van de leerkrachten. 

Docenten die hun badge bij ons laten scannen krijgen na afloop van de beurs via e-mail een 

docentennieuwsbrief. Hierin wordt alle informatie over onze educatiematerialen nog eens kort op 

een rijtje gezet.  

 

https://www.molens.nl/


Gedurende de beurs wordt er via onze Twitter en Facebookpagina over de beurs gecommuniceerd. 

In de voorjaarseditie van de Gildebrief zal een sfeerverslag worden opgenomen.  

Met het aanbieden van een gratis molen-ontdekboekje hopen we veel docenten op onze stand te 

mogen begroeten. Bent u als molenaar/ leerkracht ook op de beurs? Vergeet dan niet onze stand te 

bezoeken! Ook voor u liggen er gratis boekjes klaar.  

ICC-gids 

Om de molens ook onder de aandacht te brengen bij leerkrachten die de beurs niet bezoeken, staan 

we in de ICC-gids. De Interne Cultuur Coördinator (vandaar ICC-gids) is op elke basisschool in 

Nederland verantwoordelijk voor het organiseren van minimaal één cultureel uitstapje of excursie 

per jaar. Door onze advertentie en redactioneel artikel willen we het molenbezoek bij de ICC-

coördinatoren onder de aandacht brengen.  

 

Tot slot 

• Wilt u zelf meer weten over onze lesmaterialen voor scholen? Op onze docentenpagina 

vindt u alle informatie.  

• Mocht u op zoek zijn naar leuke weggevertjes voor tijdens schoolbezoeken? Molen-

ontdekboekjes, windmolentjes, bouwplaten en molenkleurboekjes zijn bij ons te bestellen. 

Het is voor molenorganisaties, molenwinkels, molenaars of molenmusea mogelijk om bij 

afname van meerdere artikelen korting te krijgen. Vraag de kortingslijst aan via 

receptie@molens.nl 

• Speciaal voor kinderen is er onze molenmaatjespagina. Op deze pagina vertellen molenaars 

Jan en Wieke kinderen meer over de geschiedenis en werking van molens. Kinderen vinden 

er bijvoorbeeld informatie voor een spreekbeurt, molenweetjes, kleurplaten, molenfilmpjes 

en knutseltips.  Leuk om zelf ook eens te kijken.  

Heeft u vragen of heeft u behoefte aan meer informatie? Stuur een mail naar dhm@molens.nl   
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