
Lesvoorbereidingsformulier



KORTE OMSCHRIJVING ACTIVITEIT / OPDRACHT

Lesvoorbereidingsformulier

LEERGEBIED(EN)
(aanvinken wat van toepassing is)

 Bewegingsonderwijs en sport

 Engels

 Kunstzinnige oriëntatie

 Oriëntatie op jezelf en de wereld

• De wereld is ruimte en tijd

• Mens en samenleving

• Natuur en techniek

 Rekenen / wiskunde

 Taal / Nederlands

DISCIPLINE(S) 
(aanvinken wat van toepassing is)

 Architectuur

 Beeldende vorming

 Dans

 Erfgoed

 Literatuur

 Media

 Museum

 Muziek

 Theater

21st CENTURY SKILLS
(aanvinken wat van toepassing is)

 Samenwerken

 Probleemoplossend vermogen

 ICT geletterdheid

 Creativiteit

 Kritisch denken

 Communiceren

    Sociale en culturele vaardigheden



DE WORKSHOP SLUIT AAN BIJ DE VOLGENDE KERNDOELEN

BENODIGDE MATERIALEN



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 1

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

LESDUUR

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 2

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR LESDUUR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 3

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR LESDUUR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 4

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR LESDUUR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:


	Naamloos

	Tekstveld 151: De leerlingen krijgen een introductie van het cultureel erfgoed van het Romeinse badhuis in Heerlen. Ze maken kennis met het tijdvak van de Grieken en Romeinen door middel van een introductie in de klas, een activiteitencircuit in het Thermenmuseum en een creatieve afsluitende opdracht op school. 
	Selectievakje 21: Off
	Selectievakje 22: Off
	Selectievakje 23: Off
	Selectievakje 24: Off
	Selectievakje 25: Off
	Selectievakje 26: Ja
	Selectievakje 27: Off
	Selectievakje 28: Off
	Selectievakje 29: Off
	Selectievakje 30: Ja
	Selectievakje 31: Ja
	Selectievakje 32: Off
	Selectievakje 33: Off
	Selectievakje 34: Off
	Selectievakje 35: Off
	Selectievakje 36: Ja
	Selectievakje 37: Ja
	Selectievakje 38: Ja
	Selectievakje 39: Off
	Selectievakje 40: Ja
	Selectievakje 41: Off
	Selectievakje 42: Off
	Tekstveld 244: De schat van Lucius
	Tekstveld 245: Vinden, verzamelen, bewaren
	Tekstveld 154: Nederlands 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Oriëntatie op jezelf en de wereld: Tijd
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het volgende tijdvak: Grieken en Romeinen; Kunstzinnige oriëntatie56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
	Tekstveld 155: Materialen voor in de klas:
- Prentenboek 'De schat van Lucius'
- Leren buideltje met munten, ring en kraal
- Verzamelkaartjes
- Boeken over de Romeinen en verzamelen
Materialen aanwezig in museum:- Onderzoeksjassen voor alle leerlingen - 12 grote leren buidels met opdrachten erin:
1.	Aardewerken scherven + bakjes
2.	Romeinse munten + bakjes
3.	Picto-kaarten 
4.	Spullen voor in de vitrine
5.	Prullenmand, ‘afval’ en collectie
6.	Voorwerpen, tekenkaarten, potloden
7.	Munten, papier, waskrijt
8.	Scherven van potjes (per potje in een doosje), schilderstape, zandzakken
9.	Voorwerpen en afbeeldingen
10.	Kleine buidels met aantal voorwerpen
11.	Dozen met voorwerpen erin
12.    Zandbak met kleine munten ed
	Tekstveld 128: De schat van Lucius
	Tekstveld 129: Ongeveer één week voor het museumbezoek.
	Tekstveld 130: Klaslokaal
	Tekstveld 131: 60 minuten
	Selectievakje 19: Ja
	Selectievakje 20: Off
	Tekstveld 218: Lees het verhaal door. 

Verstop de leren buidel in de zandbak (of zandtafel).

Eventueel: trek een zandspoor van de zandbak naar de klas.
	Tekstveld 133: De leerlingen hebben nog geen voorkennis van de Romeinse tijd of musea. Ze kennen wellicht verhalen van vroeger, of zijn wel eens in een museum geweest. Ze hebben wellicht wel zelf een verzameling.
	Tekstveld 246: De leerling kan begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, sparen, bewaren, verzamelen, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van anderen. De leerling kan met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed onderzoeken en beschrijven. De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed. 
	Tekstveld 134: 15
	Tekstveld 135: De leerlingen zitten in de kring. De leerkracht vertelt de leerlingen het verhaal van 'De schat van Lucius'. Begin daarna een gesprek vanuit de volgende vragen: Wie heeft er ook een mooie schat? Wie er weleens iets bijzonders heeft opgegraven? Waar zouden we nu een schat kunnen vinden?

De leerkracht gaat naar aanleiding van de antwoorden van de leerlingen in op het zoeken van een schat. Als het antwoord 'zandbak' ook gegeven is, gaat iedereen naar buiten om een schat te zoeken. In de zandbak vindt dan één van de leerlingen het leren buideltje (dat wel erg lijkt op dat van Lucius).
	Tekstveld 136: - Prentenboek 'De schat van Lucius' 

- Leren buideltje (de schat van Lucius)
	Tekstveld 247: 35
	Tekstveld 248: Terug in de klas gaat de leerkracht met de leerlingen in gesprek over het leren buideltje (de schat). Gebruik bij het onderzoeken alle zintuigen. Wat doe je als je iets gevonden hebt? Naar de politie? Open maken? 

Wat zit er in? Wat is het? Hoe voelt het? Hoe ziet het eruit? Hoe ruikt het? Waar is het van gemaakt? Waar kun je het voor gebruiken? Zijn de spullen oud of nieuw? Van wie zou het geweest kunnen zijn? Zullen we de schat het naar het Thermenmuseum brengen? Het Thermenmuseum heeft allerlei Romeinse verzamelingen. 

Wat verzamelen jullie? Wat zou jij voor later willen bewaren? Wat kun je allemaal verzamelen?

De leerlingen gaan het grote verzamelspel spelen. Het spel bestaat uit zes verschillende pagina’s met per pagina zes verschillende afbeeldingen. Bij de digitale versie moet (voor 30 leerlingen) het pakket 5x geprint worden. Elke leerling krijgt dan één pagina om uit te knippen. Bij de fysieke versie zitten de kaartjes er al gelamineerd bij.

Nu ruilen de leerlingen hun kaartjes, net zo lang totdat elke leerling een setje van 6 kaarten heeft dat bij elkaar past, een kleine ‘verzameling’.

De verzamelingen:
-	het schilderij
-	de schelp 
-	het parfum (Romeins)
-	de steen (Romeins)
-	de tegel (Romeins)
-	de munt (Romeins)







	Tekstveld 249: - Leren buideltje (de schat van Lucius)

- Verzamelkaartjes
	Tekstveld 253: 10
	Tekstveld 254: Als afsluiting pakt de leerkracht de leren buidel er weer bij. Wat zat er ook al weer allemaal in? Welke woorden waren nieuw? De leerkracht zegt dat hij/zij het museum zal laten weten dat de leerlingen een Romeinse schat hebben gevonden. 

Kom hier in de loop van de week nog op terug (bijvoorbeeld dat je het museum hebt gebeld). Vertel dat het museum heel blij is met de vondst en dat de hele klas deze schat mag komen brengen naar het museum.
	Tekstveld 255: - Leren buideltje (de schat van Lucius)
	Tekstveld 257: Woordenbord: bord in de klas waar aan het begin de woorden opgeschreven worden die de leerlingen al weten over het onderwerp verzamelen en schatten.  Schrijf of plak hier ook de woorden van de verzamelkaartjes bij. Zoek eventueel bij de woorden een bijpassende afbeelding, zodat de leerlingen de woorden aan de afbeeldingen kunnen koppelen.Na het bezoek aan het kasteel kunnen door de leerlingen nog extra woorden worden toegevoegd die ze geleerd hebben. 

Scherven zoeken in de zandtafel: verstop in de zandtafel scherven of andere kleine voorwerpen (een muntje, botje of oud snoeppapiertje). Leerlingen vinden dan een schat of juist iets dat ze misschien niet willen bewaren.Kalender: maak een afstreepkalender waar de dagen worden afgeteld tot de dag dat ze op bezoek gaan. Deze kunt u versieren met afbeeldingen van verzamelingen en/of de Romeinen.
	Tekstveld 258: 
	Tekstveld 156: De schat van Lucius
	Tekstveld 160: 
	Tekstveld 259: 
	Tekstveld 260: Thermenmuseum Heerlen
	Tekstveld 261: 90 minuten
	Selectievakje 51: Off
	Selectievakje 52: Ja
	Tekstveld 262: De les wordt gegeven door de museumdocent. De groepsleerkracht neemt een ondersteunde houding aan tijdens de les. Als er ouders gereden hebben naar het museum, kunnen zij gedurende de les een kop koffie/thee drinken in het café. 
	Tekstveld 263: De leerlingen hebben de schat van Lucius gevonden en onderzocht. Ze weten dat ze een museum gaan bezoeken en kennen al een aantal woorden die hiermee te maken hebben.
	Tekstveld 264: De leerling gebruikt actief zijn zintuigen om een object, onderwerp of gebeurtenis te verkennen. De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen. De leerling kan begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, sparen, bewaren, verzamelen, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van anderen. De leerling kan voorzichtig omgaan met erfgoed. 



	Tekstveld 265: 25
	Tekstveld 266: Welkom in het Thermenmuseum. Wat is een museum? Wie is er weleens in een museum geweest? Bedankt voor het vinden van de schat! Van wie was deze schat? We gaan het een mooie plek geven in de virtrine. Regels van het museum: wat mag je wel en niet doen? Het museum heeft nog meer bijzondere voorwerpen. Kunnen jullie ons helpen met onderzoeken? Dan mag je ook een onderzoeksjas aantrekken. We beginnen met het zoeken van speciale voorwerpen in de Thermen. Die zijn al héél erg oud. 

-	Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… vierkant/iets roods/een cirkel/… 

-	Speuren met een bingokaart. 

-	Extra: Hoe maak je met je lichaam een boog? Wie kent er nog een andere manier? Kunnen we samen een boog maken?

	Tekstveld 267: - Verkleedkleding verzamelman/-vrouw- Verkleedkleding leerlingen (35 stuks)- Regels museum - Kapstok 
	Tekstveld 268: 45
	Tekstveld 269: Activiteitencircuit: we maken groepjes van 3 leerlingen. Ieder groepje kiest een leren buidel uit en gaat de opdracht maken. Na die opdracht kiezen ze een volgende buidel. Iedere activiteit duurt  ongeveer 10 minuten.

Opdrachten:
1.	Sorteren 1: allerlei scherven.
2.	Sorteren 2: allerlei munten.
3.	Verzamelen: Welke kun je vinden in deze ruimte? Met picto's.
4.	Presenteren (vitrine inrichten): met spullen uit de leren buidel.
5.	Bewaren: wat wil je wel/niet bewaren?
6.	Bekijken en tekenen: Romeins voorwerp.
7.	Munten krassen met krijt.
8.	Plakken: potje weer in elkaar zetten.
9.	Spel: welk voorwerp hoort bij welk plaatje.
10.	Tellen: Hoeveel in het zakje?
11.	Zintuigen oefenen: voeldozen met spullen. 
12.	Opgraven: scherven in de zandbak.

	Tekstveld 270: - Leren buidels met opdrachten
	Tekstveld 271: 15
	Tekstveld 272: We ruimen samen alle buidels weer op. Dat waren de schatten van het museum. 

Wat was er nieuw vandaag? Wat ga je straks aan je ouders vertellen over dit bezoek? Heb je iets geleerd dat je eerder nog niet wist? Wat vond je het allerleukste om te doen? Welke opdracht was heel moeilijk? Of heel gemakkelijk?

Jullie krijgen kleurplaten mee van alle opdrachten die jullie in het museum hebben gedaan.

	Tekstveld 273: Het basisverhaal blijft voor alle groepen hetzelfde. Er kan echter meer nadruk gelegd worden op bepaalde elementen naar aanleiding van vragen van de leerlingen. 
	Tekstveld 274: 
	Tekstveld 275: 
	Tekstveld 178: De schat van Lucius
	Tekstveld 276: 
	Tekstveld 277: Na het museumbezoek
	Tekstveld 278: Klaslokaal
	Tekstveld 279: 50 minuten
	Selectievakje 53: Ja
	Selectievakje 54: Off
	Tekstveld 280: Deze les is met name een voorbereidingsles op les 4, het maken van een museum in de klas.
	Tekstveld 281: De leerlingen hebben het museum bezocht en hebben de verzamelman/-vrouw (conservator) geholpen met het onderzoeken van de Romeinse schatten. Ze hebben de Thermen gezien en hun schat naar het museum gebracht.
	Tekstveld 282: De leerling kan begrippen rondom erfgoed herkennen: vroeger, oud, nieuw, sparen, bewaren, verzamelen, bijzonder, voorzichtig, van jezelf, van anderen. De leerling verwerkt de bezoekles door praten en kleuren. De leerling verwoordt zijn eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context.

	Tekstveld 283: 10
	Tekstveld 284: Begin een kringgesprek over het museumbezoek. Wat weten jullie nog van het bezoek? Wat hadden jullie gedaan? De leerkracht deelt de kleurplaten uit die bij het museumbezoek meegeven zijn.
	Tekstveld 285: - Kleurplaten
- Kleurpotloden
	Tekstveld 286: 30
	Tekstveld 287: De leerlingen gaan aan de slag met het inkleuren van de kleurplaten. Tijdens het kleuren kunnen ze met elkaar praten over wat ze zien op de tekening. Welke dingen uit het museum herkennen ze uit het museum? Ook kan de leerkracht rondlopen en de leerlingen vragen wat ze zien.
	Tekstveld 288: - Kleurplaten
- Kleurpotloden
	Tekstveld 289: 10
	Tekstveld 290: Als de kleurplaten af zijn gaan alle leerlingen in de kring zitten. De leerkracht vraagt de leerlingen haar/hem te helpen het verhaal te vertellen. Bekijk samen de kleurplaten. Welke dingen moet een verzamelman/-vrouw allemaal kunnen?

Geef de leerlingen de opdracht: ‘Zoek iets wat jij heel bijzonder vindt en wat je wilt bewaren voor later. Neem je het mee naar school?’ Geef ze de Brief voor thuis mee.



	Tekstveld 291: Hang de tekeningen van de leerlingen op zodat ze aan het bezoek herinnerd worden, bijvoorbeeld bij het woordveld/de 'verzameltafel'.
	Tekstveld 292: - Kleurplaten
- Brief voor thuis
	Tekstveld 293: 
	Tekstveld 195: De schat van Lucius
	Tekstveld 294: 
	Tekstveld 295: Klaslokaal
	Tekstveld 296: 75 minuten
	Selectievakje 55: Ja
	Selectievakje 56: Off
	Tekstveld 297: Tijdens de 3e les hebben de leerlingen gepraat over bewaren, bijzondere verzamelingen, musea, rariteitenkabinetten en wonderkamers. Ze zijn naar huis gegaan met de opdracht: ‘Zoek iets wat jij heel bijzonder vindt en wat je wilt bewaren voor later. Neem je het mee naar school?’ Er is hiervoor een Brief voor Thuis beschikbaar. In deze les worden de meegebrachte voorwerpen klassikaal bekeken en uiteindelijk tentoongesteld in het klassenmuseum. 
	Tekstveld 298: De leerlingen hebben het Thermenmuseum bezocht, ontdekt wat je in een museum kunt zien en doen. Ze hebben vanuit thuis een voorwerp meegenomen voor in het klassenmuseum.
	Tekstveld 299: De leerling verwoordt zijn eigen ervaringen en gevoelens in relatie tot de context. De leerling geeft op eigen wijze vorm aan ervaringen, emoties en ideeën. De leerling stelt vragen aan zichzelf en zijn omgeving. De leerling verzamelt, selecteert en maakt kritisch gebruik van verschillende bronnen. De leerling kan bij een eigen persoonlijk voorwerp aan een ander vertellen wat dit betekent voor zichzelf.
	Tekstveld 300: 15
	Tekstveld 301: Wat hebben de leerlingen meegenomen? De meegebrachte voorwerpen worden besproken. Probeer enkele van volgende vragen te beantwoorden: 
Hoe voelt het? 
Hoe ziet het eruit? 
Hoe ruikt het? 
Hoe klinkt het?
Wat is het? 
Waar is het van gemaakt? 
Waar komt het vandaan?
Waar kun je het voor gebruiken? 
Zijn de spullen oud of nieuw?  
Waarom is het bijzonder? 
Van wie is het geweest? 
Kun je er een verhaal over vertellen? 
Voor wie zou je het willen bewaren?

	Tekstveld 302: - Voorwerpen van de leerlingen
	Tekstveld 303: 45
	Tekstveld 304: Van alles wat gemaakt, verzameld en meegebracht is, wordt in de klas een tentoonstelling gemaakt. Bespreek samen met elkaar:
-	Waar komen de bijzondere spullen te staan? 
-	Hoe zet je de voorwerpen neer? 
-	Gebruik je meubels om de voorwerpen op te zetten? 
-	Welke materialen gebruik je om je museum mooier te maken en je tentoonstelling in te richten? 
-	Hoe doen ze dat in het Thermenmuseum? 
-	Past alles even goed bij elkaar? 
-	Maak je aparte groepjes van bijzondere spullen? 
-	Wat wordt de naam van het klassenmuseum? 
-	Mogen de bijzondere voorwerpen in het klassenmuseum worden aangeraakt?
-	Wat wordt de naam voor het klassenmuseum?

	Tekstveld 305: - Voorwerpen/verzamelingen van leerlingen
- tafels, doeken, dozen etc.
	Tekstveld 306: 15
	Tekstveld 307: Bezoek samen jullie eigen museum. Wat valt jullie op aan het museum? Lijkt het op het Thermenmuseum? Wat is er anders of hetzelfde? Welke verzamelingen hebben jullie kunnen maken van de voorwerpen? Hoe hebben jullie gesorteerd (op kleur of vorm of grootte of ...)? 
	Tekstveld 308: Nodig (groot)ouders uit voor de opening van de tentoonstelling. Maak met de leerlingen kaartjes, spreek rollen af die iedereen heeft. Welke taak in het klassenmuseum heb jij? Rondleider? Kaartjesverkoper? Suppoost?
Filmpjes voor in de klas:
SchoolTV: In het museum met Wolfram Wolfram verzamelt magneten, want hij wil een magneet museum beginnen. Hij vertelt over kunst, het Rijksmuseum en wat je allemaal kunt zien in musea. 

SchoolTV: Rekenen met Moffel en Piertje, een mooie verzameling Moffel en Piertje vinden op het strand mooie schelpen: platte, bolle, grote en kleine. Ze komen een strandjutter tegen. Die vindt dat ze in een museum moeten liggen. 

	Tekstveld 309: - Voorwerpen/verzamelingen van leerlingen
- tafels, doeken, dozen etc.
	Tekstveld 310: 


