Schooljaar 2019/2020
Rooster: #Mijnzaanstreek: een gratis lespakket
Alle bezoekersinfo kunt u vinden op de programmapagina van de betreffende activiteit.
Info: Voor gr. 5 t/m 8
Dit programma speelt zich af op school en in het Zaans Museum
Begin september krijgen de scholen een werkboek en een bouwplaat toegestuurd.
Het betreft drie lessen van 60 minuten en werktijd in te delen door de leerkracht.
Aan de hand van korte filmpjes en een werkboek met een pop-up museum maken de leerlingen een
tentoonstelling rondom het thema #mijnzaanstreek. Welke onderwerpen vinden de leerlingen belangrijk
om een tentoonstelling over te maken? Innovatie in de Zaanstreek? Geuren en kleuren van de
Zaanstreek? Of misschien wel verspilling in de Zaanstreek? Het is helemaal aan de leerlingen om aan
te geven wat zij belangrijk vinden om in het museum te laten zien.
De ontwerpen worden ingestuurd en beoordeeld door een commissie. De beste vijf klassen mogen
naar het museum komen om hun voorstel te pitchen. Het winnende tentoonstellingsontwerp wordt
samen met de leerlingen ook echt gebouwd. Aan het einde van het schooljaar er uiteraard een
feestelijke opening.
De tentoonstellingsontwerpen die het niet geworden zijn krijgen ook een plekje in de tentoonstelling.
Let op!! Er staan 2 bijlagen onder aan de pagina!

Datum
N.N.B.

Tijd
School
00:01 Dynamica SO

Opmerking
gr. bb13, bb8

Aantal
Locatie
21 Zaans Museum

N.N.B.

00:01 Dynamica VSO

gr. vso 4,5,6,7,8

44 Zaans Museum

N.N.B.

00:01 Piramide

gr. 8b

27 Zaans Museum

N.N.B.

00:01 Regenboog (BR)

gr. am, aq, bk, ci, on

N.N.B.

00:01 Watermolen

gr. 6, 7, 8

N.N.B.

00:01 Eigen Wijs

gr. 4/5, 6/7

123 Zaans Museum

88 Zaans Museum
Totaal

51 Zaans Museum
354

Klik op deze link om het Online Evaluatieformulier in te vullen
Er zijn 2 bijlagen: Klik op de naam om de bijlage(n) te openen.

1) - Uitleenkaart
2) - docentenhandleiding #MijnZaanstreek
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