
 

Bijlage 2: Informatiebrief aan de begeleidende ouders 
 

VOOR DE OUDER OF VERZORGER 
 

U heeft zich opgegeven als begeleider voor een bezoek aan het Museum van Brabantse Mutsen 
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 groepjes verdeeld. Zij doen door het museum verspreid zes 
activiteiten. De voorwerpen die u nodig heeft voor deze activiteiten vindt u in zes archiefdozen 
verspreid over het museum. 
Het is uw taak om een groepje langs de activiteiten te leiden. Eén begeleider per groepje en graag niet 
de eigen ouder. Ook is het belangrijk dat de begeleider goed nederlands spreekt en het is niet de 
bedoeling dat er peuters meekomen naar het project. 

 

In het museum ontvangt een uitleg over de route van de activiteiten en de plaats van de archiefdozen. 
In iedere archiefdoos zit een instructievel waarop precies staat aangegeven wat de kinderen moeten 
doen en hoe de activiteit werkt. Na acht minuten loopt u met het groepje kinderen door naar de 
volgende activiteit. 

 
Na 60 minuten, als u alle activiteiten heeft gedaan, gaat u met uw groepje weer terug naar de ruimte 
waar de introductie heeft plaatsgevonden. Daar zal de museumles gezamenlijk worden afgerond. 

 
Totale duur van het bezoek aan het museum: ongeveer 90 minuten. 

 
Belangrijke informatie, om het circuit goed te laten verlopen 
- Laat de kinderen bij iedere activiteit zitten, dit geeft rust. 
- Start iedere activiteit met het voorlezen van de opdrachtkaart. Haal pas daarna de bijbehorende 

voorwerpen uit de archiefdoos. 
- Wijk niet af van de aangegeven route. 
- Ga naar de volgende archiefdoos als de tijd om is (als de bel luidt), niet eerder of later. 
- Natuurlijk mag uw foto’s maken, maar de begeleiding van de leerlingen is uw belangrijkste taak. 
- Blijf ten alle tijden bij uw groepje 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Door de leerkracht in te vullen: 

 
Wat Begeleiding bezoek aan het museum voor lesproject Overgisteren 

 
Waar Museum van Brabantse Mutsen, Kerkstraat 20, 5492 AH Sint-Oedenrode. 

 

Wanneer Datum: Tijd: 

 

Verzamelen 
 

Waar: 
 

Tijd: 

 

Overige informatie   

 


