
De Kunstvlieg 

Informatie “De Kunstvlieg in het museum” voor begeleidende ouders 
 
 
Beste ouder, grootouder of verzorger, 
 
U heeft zich opgegeven als begeleider voor een bezoek aan het museum Jan Heestershuis in het kader 
van het project “De Kunstvlieg”. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om het bezoek aan 
het museum tot een succes te maken. 
 
Achtergrondinformatie bij het project 
Het doel van de regeling ‘Cultuur met kwaliteit’ is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede 

kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs, waarbij scholen de samenwerking met de 

culturele instellingen intensiveren. Het Museum Jan Heestershuis en de Keg hebben het project “Kunst- 

en vliegwerk” ontwikkeld met als thema  ‘kunstbeschouwing’  waarbij lessen op school , worden 

gecombineerd met een bezoek aan het museum en de Keg expo. Tijdens de bezoeken worden in kleine 

groepen activiteiten gedaan die passen bij het thema. Het project bevat 2 onderdelen die bedoeld zijn 

voor de bovenbouw:  “De Kunstvlieg in het museum” en “De Kunstvlieg in de Keg”. 

In het museum 
De kinderen hebben op school al ervaring opgedaan met kunstbeschouwing en naar aanleiding daarvan 
een eigen werkstuk “Een kat met emotie”gemaakt. Binnen het project is dit hun beginsituatie als ze naar 
het museum komen. 
In het museum gaan de kinderen  5 activiteiten uitvoeren waardoor ze nog meer ervaring opdoen met 
het kijken naar kunst. 
 
Wat wordt er in het museum van u verwacht? 
Na een introductie door een medewerker van het museum gaan de leerlingen het activiteitencircuit 
volgen. Ze zijn door hun leerkracht op school al in 5 groepen verdeeld.  
o U wordt gevraagd om bij één activiteit de leiding te nemen voor het uitvoeren van de opdracht voor 

de 5 groepen. Een museummedewerker zal u naar de betreffende ruimte brengen. 
o De materialen die nodig zijn, vindt u daar in een doos. In deze doos zit een instructie waar precies 

staat aangegeven wat de kinderen moeten doen en hoe de activiteit werkt.  
o Start de activiteit met het voorlezen van de opdrachtkaart. 
o De activiteit duurt 15 minuten. Er wordt dan een signaal gegeven om te stoppen. De kinderen stuurt 

u dan naar de volgende activiteit. U krijgt daarvoor vooraf de plattegrond van het museum waarop 
het roulatiesysteem te zien is. 

o Na 75 minuten (5 x 15) gaat u met de laatste groep weer terug naar de ruimte waar de introductie 
heeft plaatsgevonden. Daar wordt de museumles gezamenlijk afgesloten. 

 
De totale duur van het bezoek aan het museum is ongeveer 90 minuten. 
 

Door de leerkracht in te vullen: 
 
Wat   Begeleiding bezoek museum voor project “De Kunstvlieg” 
 
Waar   Jan Heestershuis, Pompstraat 17,  5481BL Schijndel 
 
Wanneer  Datum:     Tijd:  
 
Verzamelen  Waar:      Tijd:  
 
Overige informatie:  
 


