
Erfgoededucatieprojecten provincie Groningen
schooljaar 2020-2021

Doet u ook weer mee?

Een bezoek met de klas aan een molen, borg 
of museum in de buurt, we hopen dat het 
komend schooljaar snel weer kan! Voor komend 
schooljaar 2020-2021 kunt u daarom gewoon weer 
erfgoededucatieprojecten boeken bij Stichting 
Erfgoedpartners.  

In de provincie Groningen beschikken we over een 
breed en uitdagend aanbod dat in samenwerking 
met de scholen en de erfgoedinstellingen 
is ontwikkeld. Er zijn projecten voor alle 
leeftijdsgroepen in de eigen gemeente of verder 
weg. 

Als een school elk jaar projecten kiest, komt het 
kind in zijn of haar basisschoolloopbaan jaarlijks met 
erfgoed in aanraking en verlaat de basisschool met 
een rugtas vol ervaring met erfgoed.

Doet u ook weer mee?

Het aanbod

Het gehele aanbod aan erfgoededucatie is te 
vinden op onze website onder het kopje scholen. 
De projecten zijn vanaf nu boekbaar en met ingang 
vanaf 1 oktober 2020 beschikbaar. 

U kunt kiezen voor projecten in eigen gemeente 
door de betreffende gemeente te selecteren, deze 
kleurt dan blauw. Het is ook mogelijk om meerdere 
gemeentes tegelijk aan te klikken. Door gebruik te 
maken van de filteropties aan de linkerkant kunt u 
uw zoekopdracht vereenvoudigen door bijvoorbeeld 
een bepaalde leeftijdscategorie of periode aan te 
vinken. Ook kunt u de filteropties gebruiken om alle 
erfgoededucatieprojecten in de provincie Groningen 
te doorzoeken.

Per project kunt u het aantal leerlingen invullen 
en het project in uw winkelwagentje plaatsen. De 
kosten zijn €4,00 per leerling per project. Bij enkele 
projecten kunt u ook direct via een kalender een 
datum en tijd kiezen. Zodra u alle projecten heeft 
gekozen klikt u op het winkelwagentje rechtsbovenin 
en maakt u de boeking compleet door al uw 
gegevens in te vullen. 

Uw aanmelding wordt verwerkt door 
Erfgoedpartners en doorgegeven aan de aanbieders 
van de projecten. In de meeste gevallen neemt de 
aanbieder vervolgens contact met u op voor meer 
informatie of het plannen van het project. 

Mocht een erfgoedproject vanwege corona toch niet 
door kunnen gaan, dan krijgt u bericht en zoeken we 
naar een oplossing

Vragen en opmerkingen?

Erfgoedpartners helpt u graag bij het doen van 
uw aanmelding, mocht u hierbij tegen problemen 
aanlopen. 

Ook met andere vragen of opmerkingen kunt u altijd 
bij ons terecht. We denken graag met u mee. 

Voor meer informatie en contact: 
info@erfgoedpartners.nl
(050) 313 00 52
www.erfgoedpartners.nl
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