
Overgisteren 

Informatie “Overgisteren” voor begeleidende ouders 
 
Beste ouder, grootouder of verzorger, 
 
U heeft zich opgegeven als begeleider voor een bezoek aan het museum in het kader van het project 
“Overgisteren”. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om het bezoek aan het museum tot 
een succes te maken. 
 
Achtergrondinformatie bij het project 
In het project Overgisteren staan de begrippen “museum” en “vroeger” centraal. Bij de school is een 
mysterieuze koffer gevonden met allemaal oude voorwerpen en met gereedschap zoals een 
vergrootglas, stoffen handschoentjes en een stofkwastje. De kinderen hebben met deze voorwerpen 
gewerkt in de klas en zijn er achter gekomen dat de koffer van een museummedewerker is. Ze gaan de 
koffer terugbrengen naar de eigenaar.  
 
In het museum 
Als dank voor het terugbrengen van de koffer mogen de kinderen het museum bezoeken. Ze zullen hier 
een aantal activiteiten doen. 
  
Wat wordt er van u verwacht in het museum? 
Na een introductie door de medewerker van het museum gaan de leerlingen een activiteitencircuit 
volgen. De kinderen zijn op school al in zes groepjes verdeeld. Zij doen door het museum verspreid zes 
activiteiten. Het is uw taak om bij een van deze activiteiten te staan. In het museum hoort u welke 
activiteit dat is.  
Bij uw activiteit ligt een instructievel waarop precies staat aangegeven wat de kinderen moeten doen en 
hoe de activiteit werkt. Na 10 minuten stuurt u het groepje kinderen door naar de volgende activiteit en 
herhaalt u uw activiteit met een nieuwe groep kinderen. 
 
De groepjes leerlingen gaan de volgende activiteiten doen (NB: niet vooraf verklappen!!): 
1. Toveren met kleuren  (2 groepjes, 2 x 10 minuten!) 
2. Toveren met kleuren  (2 groepjes, 2 x 10 minuten!) 
3. Mooie bomen (buiten)     Bij slecht weer: Kunst kijken 
4. Wat past bij wat  
5. Wat een mooi schilderij  
6. Wat zie ik allemaal  
 
Na 60 minuten komen de leerlingen weer bij elkaar om gezamenlijk de les af te ronden. 
 
Totale duur van het bezoek aan het museum: 1 uur en 30 minuten. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Door de leerkracht in te vullen: 
 
Wat:   Begeleiding bezoek aan het museum voor lesproject: “Overgisteren” 
 
Waar:   Museum Jan Heestershuis, Pompstraat 17, Schijndel 
 
Wanneer:  Datum:     Tijd: 
 
Verzamelen:  Waar:     Tijd: 
 
Overige informatie: 
 
 


