
 

Museum Opsterlân 

Hoofdstraat 59 

8401 BW Gorredijk 

tel. 0513 46 2930 

info@museumopsterlan.nl 

Openingstijden:  

di – vr:  11:00 – 17:00 uur 

za – zo: 13:00 – 17:00 uur 

www.museumopsterlan.nl 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Kunst in de klas” 

Bent u met een thema  

over kunst bezig in de klas?  

In het museum is vaak een 

kunsttentoonstelling. 

Wij denken graag met u  

mee over een programma  

op maat.  

 



       

       

 

EDUCATIEF PROGRAMMA 2018 – 2019                

MUSEUM OPSTERLÂN

“LES OP MAAT” 

“Van turfbok tot villa” 

 “Van vuistbijl tot trechterbeker” 

 

“Het familiealbum” 

“HET BRUINE GOUD” 

“HET KOFFERTJE VAN ESJE” 



“Het bruine goud” 

Thema’s:  Werken in het 

veen/Oude ambachten 

Doelgroep: groep 5 t/m 8 

Duur: 1,5 á 2 uur 

Kosten: € 2,00 per leerling 

Kerndoelen:  48, 50, 51,    

52,53 

 

BELEEF HET VERLEDEN 

In Museum Opsterlân beleef je het verleden:  

van vuistbijl tot griffel; van turfbok tot adellijke villa.  

Museum Opsterlân heeft collecties op het gebied 

van archeologie & geologie, beurtvaart & vervening,  

weldoeners & aristocratie, ambachtelijke 

werkplaatsen zoals de drukkerij en de werkplaats 

van een zilversmid;  een kruidenierswinkel en 

klaslokaal uit 1950 en de geschiedenis van de Joodse 

gemeenschap in Gorredijk. 

Tijdens een museumbezoek gaan de  

leerlingen In kleine groepjes langs de  

verschillende tentoonstellingen.  

De programma’s kunnen onderdeel zijn  

van een uitgebreider lesprogramma met  

verschillende thema’s waarmee leerlingen  

ook op school aan het werk kunnen.  

 

 

 

 “Van turfbok tot villa”  

Thema’s: Wonen vroeger en nu 

                 Arm & Rijk 

Doelgroep: groep 1 t/m 8 

Duur: 1,5 uur 

Voorbereiding: 1 á 2 uur 

Kosten: € 2,00 per leerling 

Kerndoelen: 9, 51, 52, 56  

 



 

 

 

“Het familiealbum” 

 

Thema: familiegeschiedenis 

Doelgroep: groep 1 t/m 8 

Duur: 1,5 uur 

Voorbereiding: 1 á 2 uur 

Kosten: € 2,00 per leerling 

Kerndoelen:  9, 51, 56 

“Het koffertje van Esje” 

Thema: De 2de Wereldoorlog 

Leskoffer met  materiaal 

waarmee de leerlingen 

zelfstandig aan de slag kunnen. 

Doelgroep: groep 7 en 8 

Duur: 1,5 uur 

Kosten: € 15,00 per week 

Kerndoelen: 51, 52, 53 

“Van vuistbijl tot trechterbeker” 

Thema: Geschiedenis en Archeologie 

Museumbezoek en leskoffer met materiaal 

waarmee de leerlingen zelfstandig op school aan 

de slag kunnen. 

Doelgroep:  groep 5, 6, 7 en 8 

Duur:  1,5 uur 

Voorbereiding:  1,5 uur 

Kosten museumbezoek:  € 2,00 per leerling;   

Huur koffer € 15,00 per week 

Kerndoelen: 51, 52 

 


