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Culturele mobiliteit
MET DE BUS NAAR KUNST EN ERFGOED IN GRONINGEN

Culturele Mobiliteit helpt scholen om te reizen naar het Groninger Museum en
Groningse erfgoedbestemmingen en daar deel te nemen aan een uitdagend
programma. Het project ondersteunt scholen bij de organisatie van het bezoek
en het vervoer. Een leerkracht kan kiezen uit een bezoek met de Kunstbus of met
de Erfgoedbus en reist eenvoudig en betaalbaar naar een instelling in de stad of
provincie Groningen.

PROGRAMMA’S OP HET NIVEAU VAN DE LEERLING

De onderwijsprogramma’s van Culturele Mobiliteit zijn geschikt voor groep 1 t/m
groep 8 van het Primair Onderwijs. U kunt deelnemen aan Culturele Mobiliteit als
uw school op minimaal 5 km afstand van de culturele instelling is gevestigd.
U reist met een historische bus van het Nationaal Bus Museum. Het is mogelijk
dat uw busrit met andere scholen wordt gecombineerd.

EENVOUDIG AANMELDEN

U kunt uw groep aanmelden voor een bezoek aan één van de deelnemende
instellingen op de website van K&C: www.kcdr.nl/groningen. Deelnemen kan
met één of met meerdere groepen. Na ontvangst van uw aanmelding regelt K&C
het gekozen museumbezoek en het vervoer naar de locatie met een bus van het
Nationaal Bus Museum.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

BETAALBAAR VERVOER

De kosten voor het vervoer bedragen € 1,50 per leerling en begeleider. Hiervoor ontvangt u een factuur van K&C. Daarnaast worden door het museum of de
erfgoedinstelling kosten gefactureerd voor het educatief programma tijdens het
museumbezoek. De kosten verschillen per instelling en staan bij het betreffende
programma vermeld.

VRAGEN?

Culturele mobiliteit

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen m.b.t. het project, neem dan contact op
met Bas Hendrickx, tel: 0592-336 938, e-mail: bas@kcdr.nl.

Groningen
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maak kennis met het Groninger Museum
Kleurrijk, verrassend en veelzijdig
KUNST EN CULTUUR
GROEP 1 T/M 8
09:00 – 11:00 OF 11:30 – 13:30 UUR
DINSDAG T/M VRIJDAG
Wanneer je naar de stad Groningen gaat, valt meteen de goudkleurige toren van
het Groninger Museum op. Hier is iets bijzonders te zien en te beleven! Niet alleen
zijn er schatten, ook voorwerpen uit de geschiedenis van Groningen met een eigen
verhaal. En schilderijen, mode, beelden, meubels - allemaal opvallend, in ruimtes
die op zich ook al kunstwerken zijn. De trap in de hal met een kristallen bol, het
atelier, de paviljoens, zelfs de gangen. Kinderen komen ogen te kort. Ze hebben
een bijzondere ervaring en worden gestimuleerd om hun eigen mening te vormen.

PROGRAMMA

Het Groninger Museum biedt kinderen een interactief en leerzaam programma,
waarbij ze zelf ontdekken en aan de slag mogen in het atelier. Interactie en
creativiteit staan hierbij centraal. De volgende thema’s zijn beschikbaar:
KLEUREN
Al aan de buitenkant van het Groninger Museum knallen de kleuren je tegemoet.
Ook binnen is het een groot kleurfestijn. De kinderen leren over de kleurencombinaties van bijvoorbeeld de architect van het gebouw, Alessandro Mendini, en in de
schilderijen van De Ploeg. Hierna maken ze zelf een kleurrijk kunstwerk in het atelier.
DE PLOEG
De Ploeg is de bekendste Groninger kunstenaarsvereniging, die honderd jaar geleden werd opgericht. Ze schilderden voor het eerst de eigen omgeving: elkaar,
de stad en vooral het platteland. De leerlingen gaan actief aan de slag en leren
hoe ze ‘in’ een kunstwerk kunnen stappen. Onderwerpen als verftechniek en
kleurenleer komen aan bod. In het atelier maken de kinderen een kunstwerk net
zoals de leden van de Ploeg.

Groninger Museum

DE COLLECTIE
Het Groninger Museum verzamelt al meer dan 100 jaar kunst en bijzondere archeologische voorwerpen. Leerlingen onderzoeken in tweetallen een deel van de
collectie. Hierna presenteren ze hun bevindingen aan elkaar. In het atelier maken
ze vervolgens een kunstwerk gekoppeld aan een kunstwerk dat zij gezien hebben.
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HET GEBOUW
Het kleurrijke gebouw van het Groninger Museum is een kunstwerk op zich. Tijdens
een spannende tocht leren de kinderen over de architectuur en ontdekken ze verrassende plekken in het museum. Ook komen de mooiste kunstwerken aan bod.
DE ROMANTIEK IN HET NOORDEN – VAN FRIEDRICH TOT TURNER
Dit programma is beschikbaar van 9 december 2017 tot en met 9 mei 2018.
‘De Romantiek in het Noorden’ is een tentoonstelling waarin de menselijke
emoties doorschemeren in de prachtige landschapschilderkunst van de negentiende eeuw. Door het uitvoeren van opdrachten in het museum ontdekken de
leerlingen meer over de romantiek. In het atelier gaan leerlingen aan de slag
met het vormgeven van emoties.

EDUCATIEF PROGRAMMA

In de bus worden de leerlingen ontvangen door een museumdocent van het
Groninger Museum. Deze zal de leerlingen tijdens de heenreis voorbereiden op
het bezoek aan het museum.
• Rondleiding
De kinderen krijgen een rondleiding door een ervaren museumdocent, in groepjes van maximaal 15 leerlingen.
• Atelier
In het atelier van het Groninger Museum gaan de leerlingen onder begeleiding
van een ervaren museumdocent aan de slag met het thema van de rondleiding.

AANSLUITING ONDERWIJS

De programma’s van het Groninger Museum zijn gedifferentieerd en op maat
gemaakt en daarom zeer toegankelijk voor alle groepen. Ook voor het speciaal
onderwijs is er een passend aanbod. Alle programma’s sluiten aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie 54, 55 en 56.

KOSTEN

De kosten bedragen € 5,00 per leerling. U ontvangt hiervoor een rekening van
het Groninger Museum. De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/
begeleider. U ontvangt hiervoor een rekening van K&C.
Meer informatie over de educatieve programma’s vindt u op www.groningermuseum.nl
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Arm en Rijk
Wonen en werken op de Fraeylemaborg
ERFGOED
GROEP 3 EN 4
09:30 - 11:30 UUR + EEN VOORBEREIDEND BEZOEK IN DE KLAS
MAANDAG T/M VRIJDAG

PROGRAMMA

Anna woont op de Fraeylemaborg, net als Klaas, de zoon van de tuinman. Aan
de hand van een verhaal worden de kinderen meegenomen naar de periode
rond 1880. Hoe leefde men toen op een borg? Wie werkten er op een borg? De
tegenstelling tussen arm en rijk staat centraal. Maar ook de verschillen tussen
kinderen toen en nu. Door het uitvoeren van verschillende opdrachten beleven
de kinderen hoe men vroeger op een borg woonde en hoe de mensen er werkten.
Hanna, de dienstbode, neemt de kinderen mee naar de keuken. De Mademoiselle
leert de kinderen schrijven en hoe ze zich als keurige dames en heren dienen te
gedragen. De kinderen krijgen een goed beeld van het leven op een landgoed
rond 1880.

EDUCATIEF PROGRAMMA

Voorafgaand aan het bezoek is er een voorbereidende les in de klas, met verhaal,
voorwerpen en foto’s op het digibord. Bij het bezoek aan de borg wordt de groep
in tweeën verdeeld. De ene groep krijgt opdrachten in de keuken. De andere
groep krijgt opdrachten in de mooie kamers van de borg. Halverwege het programma ruilen de groepen. Zowel in het arme als in het rijke gedeelte gaan de
kinderen zich verkleden. Beleving staat centraal. De opdrachten worden gedaan
in groepjes van maximaal 5 kinderen. (Graag per groepje één begeleider.)

Fraeylemaborg
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AANSLUITING ONDERWIJS

Vroeger en nu, arm en rijk, wonen, geschiedenis, borgen. Kerndoelen: 1, 2, 3,
37, 51, 52, 53, 56.

LESMATERIAAL

Een medewerker van de Fraeylemaborg bezoekt de school voor een gastles van
30 minuten. De leerlingen worden tijdens de gastles voorbereid op de excursie
aan de borg. Op de site: www.fraeylemaborg.nl is een leuke tekenfilm over de
geschiedenis van de borg te zien.

KOSTEN

De programmakosten bedragen € 4,50 per leerling. U ontvangt hiervoor een
rekening van de Fraeylemaborg.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/begeleider. U ontvangt
hiervoor een rekening van K&C.

12

13

Op stap met de kinderen Canter
in middeleeuws Groningen
Leven, werken en geloven in de middeleeuwse stad
ERFGOED
GROEP 5 EN 6
09:30 – 12:00 UUR
OP GESELECTEERDE DAGEN

PROGRAMMA

In de stad Groningen herinnert nog veel aan de middeleeuwen. Instellingen in
de stad werken samen om deze middeleeuwen voor leerlingen tot leven te brengen in en rond : het Noordelijk Scheepvaartmuseum (in de middeleeuwen een
woonhuis) en de Der Aa kerk.
Tijdens het programma volgen de leerlingen de familie Canter, die in het huis
aan de Brugstraat woonden (nu het Noordelijk Scheepvaart Museum). Op twee
locaties en tijdens een korte stadswandeling ontdekken de leerlingen meer over
Groningen aan de hand van beelden en voorwerpen uit de middeleeuwen en
spannende opdrachten. Leerlingen maken kennis met het dagelijks leven, de
handel (gilden en scheepvaart) en de religie in de middeleeuwen en beleven hoe
de stad er toen uitzag en bestuurd werd.

EDUCATIEF PROGRAMMA
• Ontvangst en introductie (5 minuten)
• Start bij verschillende programmaonderdelen:
• Noordelijk Scheepvaartmuseum
animatiebeelden van de stad in 1470 en bestuur, gilden en handel aan de
hand van opdrachten met archiefstukken en voorwerpen. (55 minuten)
• Korte stadswandeling en pauze (30 minuten)

Der AA- kerk
noordelijk Scheepvaartmuseum
Groninger archieven

• Der Aa-Kerk
rondleiding door de kerk en carrousel van opdrachten en spelletjes over het dagelijks leven aan de hand van archiefstukken, beelden en voorwerpen. (55 minuten)
• Afronding bezoek (5 minuten)
De groepen starten op twee verschillende locaties.
15

AANSLUITING ONDERWIJS

In de bovenbouw van het primair onderwijs is de middeleeuwse stad een vast
thema en verplicht onderwerp in de geschiedenismethode.

LESMATERIAAL

Deelnemende scholen krijgen voor de leerlingen een uitnodigingsbrief in middeleeuwse stijl en na afloop een verzegelde oorkonde als diploma. Op verzoek is
meer informatie vooraf of een bezoek aan de klas mogelijk.
Als herinnering en ter verwerking krijgen alle deelnemende leerlingen na afloop
een werkboekje met korte samenvatting en opdrachten. Leerkrachten ontvangen
de antwoorden (per mail).

KOSTEN

De programmakosten bedragen € 4,00 per leerling. U ontvangt hiervoor een
rekening van de Groninger Archieven.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/begeleider. U ontvangt
hiervoor een rekening van K&C.
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Een dag uit het leven van broeder Jacobus…
Ontdek het kloosterleven in één groot middeleeuws decor
ERFGOED
GROEP 5 T/M 8
10:00 – 12:00 UUR
DINSDAG T/M VRIJDAG

PROGRAMMA

De leerlingen verzamelen zich bij de toegangsdeur van Museum Klooster Ter Apel
en worden welkom geheten door Middeleeuwse personages (kidsgidsen). De
deur wordt door leerlingen ‘ontsloten’ met de grote kloostersleutel, waarna het
avontuur begint. Gekleed in een kruisherenhabijt start een wandeling door de
serene Kruisgang naar allerlei Kloostervertrekken, waarbij de beleving van het
Klooster als het ware voelbaar is.
De leerlingen gaan op zoek naar sporen van de kruisheren en ontdekken ondermeer de Kanunnikenkerk, de Kloosterzolder met Ziekenzaal, Slaapcellen, Atelier
van de glazenier en Schrijfatelier, maar ook de inpandig gelegen Kruidentuin.
Met de kloosterkleding opgeborgen in de grote credenskast, kleden ze de meester of juf aan. Daarna bekijken ze een korte sfeerfilm in de Kapittelzaal en gaan
aan de slag met de verdere kloosterlijke activiteiten, zoals het Honingraatspel of
de speurtocht.
Een actieve beleving waarbij enerzijds het toenmalige kloosterleven van de
kruisheren hun historisch besef zal vergroten en anderzijds het museale aspect
volop gelegenheid biedt tot interactie met de kids. Tot slot ontvangen ze een
souvenir.

Museum klooster ter apel

Keuze-activiteit
Tussen 14 november t/m 20 december 2017 is het mogelijk om de tijdelijke
‘kijkkasten-tentoonstelling’ over volksverhalen te bezoeken tijdens de kloosteractiviteit. Leerlingen maken kennis met het verhaal van Jozef met de bijenbaard,
een kruisheer die een kostelijke en tegelijk smakelijke uitvinding deed. Na een
korte introductie beluisteren en bekijken de kinderen diverse Groninger volksverhalen, beelden en muziek in een veertiental kijkkastjes. Diverse kunstenaars,
animatoren, filmmakers, componisten, muzikanten en kunststudenten verbeelden deze verhalentournee middels animatie, zoals videokunst, poppenfilms.
Meer info: www.spinbarg.nl
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EDUCATIEF PROGRAMMA
• Ontvangst in het Klooster
• Rondleiding door het Klooster
• Sfeerfilm, verkorte versie of verhaal Jozef met de bijenbaard
• Kloosteractiviteiten: honingraatspel, speurtocht of kijkkastjes
• Afronding

AANSLUITING ONDERWIJS

Tijd van monniken en ridders in Oriëntatie op jezelf en de wereld (Tijd: kerndoel
52) en Kunstzinnige oriëntatie.

LESMATERIAAL
Voorbereidende les op school
Aanreiken van informatie over het ontstaan, de oorsprong, verspreiding en
historie van de Orde van het Heilig Kruis is te downloaden via de website van
Klooster ter Apel.
Verwerkende les op school
Leerlingen stellen een verslag samen van circa 150 woorden voorzien van foto’s.
Het geheel wordt geplaatst op de educatiesite van Museum Klooster Ter Apel
www.kloosterterapel.nl/nl/educatie-verslagen

KOSTEN

De programmakosten bedragen € 4,50 per leerling. U ontvangt hiervoor een
rekening van het Museum Klooster Ter Apel.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/begeleider. U ontvangt
hiervoor een rekening van K&C.
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Ontdek de verrassende geschiedenis
van de Groninger VeenkoloniEn
Maak kennis met de bloeiperiode van de Veenkoloniale Zeevaart
ERFGOED
GROEP 7 EN 8
09:30 – 11:30 UUR
MAANDAG T/M VRIJDAG

PROGRAMMA

De boeiende geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën is meer dan de vervening en het veen. Na een korte introfilm gaan de leerlingen zelf aan de slag,
tijdens een speurtocht door het museum.
Op de historische begraafplaats van Veendam ontdekken de leerlingen meer over
de rijke historie van de Veenkoloniën. De monumentale graven vertellen ons
meer dan je op het eerste gezicht zou denken. Een vlinder, een slang die zichzelf
bijt, een gebroken roos en een gevallen fakkel; de graven zitten vol verborgen
boodschappen.

EDUCATIEF PROGRAMMA
• Ontvangst in het museum en introductiefilm
• Speurtocht door het museum
• Rondleiding op de begraafplaats

AANSLUITING ONDERWIJS

Het programma in het museum sluit aan bij de thema’s regionale geschiedenis,
het tijdvak 19e eeuw, industrialisatie en zeevaart.

Veenkoloniaal museUm
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LESMATERIAAL

Na afloop ontvangen de leerlingen het Tiemo Tijdloos Themanummer over SMStaal op graven, met informatie over grafsymboliek.

KOSTEN

De programmakosten bedragen € 2,50 per leerling. U ontvangt hiervoor een
rekening van het Veenkoloniaal Museum.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/begeleider. U ontvangt
hiervoor een rekening van K&C.
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Terra Mora: Het verhaal van het Moeras
Beleef de vesting Bourtange
ERFGOED & NATUUR
GROEP 7 T/M 8
09:30 – 11:30
DINSDAG T/M VRIJDAG
MAX. 50 LEERLINGEN PER BEZOEK

PROGRAMMA

Help Kapitein Prott in Bourtange! Hij bereidt zich voor op een aanval van de
Duitse bisschop Bommen Berend. Tijdens deze ontmoeting leren de kinderen
hoe het leven van de soldaten in 1672 was. Eerst horen ze alles over het moeras
(moor) rondom de vesting en de bescherming die het moeras de bewoners bood.
Op de vesting lijkt het bijna alsof ze de troepen van Bommen Berend in de verte
zien aankomen.
Daarna leert Het Groninger Landschap de jonge bezoekers alles over de natuur
en het landschap door middel van beeld en interactieve verwerking. Het opgedroogde moeras en de verdroging zegt bovendien veel over het ontstaan van het
landschap en de natuur die we er momenteel hebben.

EDUCATIEF PROGRAMMA
• Ontvangst met film
De groep wordt vervolgens in twee groepen gesplitst. De groepen bezoeken in
verschillende volgorde de programmaonderdelen:
• Bezoek aan de vesting
Met behulp van een vragenlijst gaan leerlingen op zoek naar het antwoorden
om een raadsel te ontcijferen.
• Pauze

Vesting Bourtange
Het groninger landschap

• Bezoekerscentrum
In het bezoekerscentrum volgen de leerlingen een informatief programma over
de omgeving van Bourtange, gaan ze op zoek naar oude gebouwen en gevechten en vliegen ze mee met een kraanvogel.
• Afsluiting
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AANSLUITING ONDERWIJS

Het thema Bommen Berend is onderdeel van de Canon van Groningen.

LESMATERIAAL

Vooraf wordt een brief naar de school verzonden waarin de leerlingen om
hulp wordt gevraagd. Deze brief vormt een voorbereiding op het bezoek aan
de vesting.

KOSTEN

De programmakosten bedragen € 4,50 per leerling. U ontvangt hiervoor een
rekening van Het Groninger Landschap.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/begeleider. U ontvangt
hiervoor een rekening van K&C.
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Kerstvloed 1717
Een verhaal over de gevolgen van de Kerstvloed voor Martje en haar kinderen
ERFGOED
GROEP 7 EN 8
09:30 – 11:30 UUR
DINSDAG T/M VRIJDAG

PROGRAMMA

Martjes man verdrinkt tijdens de vreselijke storm en de dijkdoorbraak van 24
december 1717. Een moeilijke tijd breekt aan. Tijdens het programma in Pieterburen maken de leerlingen kennis met Martje en haar vijf kinderen en de impact
die de Kerstvloed op hun leven had.
Op school wordt de excursie voorbereid, met behulp van een Prezi, een zoekplaat, een audiofragment en verschillende opdrachten, waarin de leerlingen
kennismaken met het verhaal.
Op locatie in Pieterburen wordt het verhaal over Martje en haar vijf kinderen
vervolgd. Het is inmiddels 3 jaar later, het jaar 1720. Het programma start in
de kerk van Pieterburen en in de tuin van de dominee (Domies Toen), waar de
leerlingen opdrachten uitvoeren.
Vervolgens wordt de plek bezocht waar in 1717 de dijk doorbrak. De nieuwe
hogere dijk, die als gevolg van de dijkdoorbraak in 1718 is aangelegd, wordt ook
bezocht. De les eindigt op de huidige zeedijk, die in 1940 is aangelegd.
Op alle plekken krijgen de leerlingen opdrachten en leren zo over het landschap
en leven uit Martjes tijd en de verschillen met de huidige situatie. De excursie
wordt begeleid door twee erfgoeddocenten.

Het Groninger Landschap
Domies Toen
Stichting oude Groninger kerken
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EDUCATIEF PROGRAMMA
• Ontvangst in de kerk met het vervolgverhaal over Martje
• Opdrachten maken in de kerk en Domies Toen
• De Kolk - bezoek plek dijkdoorbraak
• De Middendijk - bezoek dijk van 1718
• Zeedijk - bezoek huidige zeedijk
• Afsluiting - terugwandelen naar het startpunt
Tijdens de programmaonderdelen in Pieterburen, werken de leerlingen in tweetallen met behulp van een opdrachtenmap.

AANSLUITING ONDERWIJS

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 1, 2, 4, 39, 48 en 56. De Kerstvloed
in 1717 behoort tevens tot de Canon van Groningen.

LESMATERIAAL

Ter voorbereiding op het bezoek aan Pieterburen krijgt de school een prezi
toegestuurd met een opdrachten- en antwoordenlijst.

KOSTEN

De programmakosten bedragen € 4,50 per leerling. U ontvangt hiervoor een
rekening van Reinier de Gooijer.
De kosten voor vervoer bedragen € 1,50 per leerling/begeleider. U ontvangt
hiervoor een rekening van K&C.
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ColoFon
CULTURELE MOBILITEIT IS EEN INITIATIEF VAN
• Groninger Museum • www.groningermuseum.nl
• K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst & cultuur • www.kcdr.nl
en de deelnemende organisaties
• Bijzondere Locaties Groningen
• Busmuseum Hoogezand
• Der Aa-kerk
• Domies Toen
• Fraeylemaborg
• Groninger Archieven

• Het Groninger Landschap
• Klooster Ter Apel
• Noordelijk Scheepvaartmuseum
• Stichting Oude Groninger Kerken
• Veenkoloniaal Museum Veendam
• Vesting Bourtange

MET DANK AAN
Het project Culturele Mobiliteit Groningen kan niet gerealiseerd worden zonder
de financiële steun van overheden en het bedrijfsleven.
Wij bedanken alle organisaties die het project in seizoen 2017-2018 mogelijk
maken. Bij het drukken van dit boekje waren nog niet alle sponsoren bekend.
Voor een actueel overzicht kijk op www.kcdr.nl/groningen

Culturele mobiliteit
Groningen
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illustraties en vormgeving Julia de Jong • www.juliaja.nl

