VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK!
KINDERSPELEN IN HET NEDERLANDS
TEGELMUSEUM

‘Herken jij
de afbeeldingen
op de tegeltjes?’

Bezoek met uw klas het Nederlands Tegelmuseum en
sluit aan op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema
VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN
groep 1 t/m 4

‘Vroeger zaten de
mensen samen rond de
schouw, ze vertelden elkaar
verhalen, een televisie
was er niet.’
‘Tegels zijn gemaakt
van een plakje klei, ze
zijn soms prachtig
beschilderd!’
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OP BEZOEK

PRAKTISCH
Tijdens het educatieve programma KINDERSPELEN in het Nederlands Tegelmuseum,
maken leerlingen kennis met begrippen als vroeger en nu, ouderwets, schouw,
kinderspelen, tegels en klei. De tegels in het Tegelmuseum worden gebruikt om
het leven in de tijd van TOEN te onderzoeken en te ontdekken.
Waarom zaten de mensen vroeger ’s avonds rond de schouw? Welke verhalen
werden er dan verteld? Waarom waren de schouwen vaak bedekt met tegeltjes?
Welke afbeeldingen kunnen er op tegels staan? Tegels met kinderspelletjes?
Hoe wordt een tegel eigenlijk gemaakt? En wíe maakt die prachtige tekeningen
die erop staan eigenlijk?

NEDERLANDS TEGELMUSEUM

• Adres:
Eikenzoom 12, 6731 BH Otterlo
•	
Openingstijden: 	Dinsdag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00 uur / zaterdag, zondag en
feestdagen van 13:00 – 17:00 uur
• Reserveren via: 	info@nederlandstegelmuseum.nl of 0318-591 519
• Parkeren: 	rondom het Nederlands Tegelmuseum is voldoende parkeergelegenheid.
• Kosten: 	€2,- / leerling. Wilt u daarbij de leerlingen zelf een tegel laten
beschilderen dan komt er €2,50 / leerling bovenop de entreeprijs.
• Duur:
60 min.

Het educatieve programma KINDERSPELEN in het Nederlands Tegelmuseum:
•	komt het best tot zijn recht als de groep uit maximaal 15 kinderen bestaat. Is de
groep groter, dan wordt deze gesplitst. De groepjes starten dan op verschillende
locaties in het museum. Na 30 minuten wordt er gewisseld.
•	kan alleen plaatsvinden als er genoeg begeleiding vanuit school aanwezig is.
Per 15 leerlingen minimaal 1 begeleider.

Touwtje springen,
tegel uit het Tegelmuseum

Haasje over,
tegel uit het Tegelmuseum

Tegels beschilderen.
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AANSLUITING ERFGOEDLEERLIJN EDE
Een bezoek met uw klas aan het Nederlands Tegelmuseum sluit aan op de
Erfgoedleerlijn Ede bij het thema VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd
van TOEN voor groep 1 t/m 4.
Tijdens het bezoek aan het Nederlands Tegelmuseum onderzoeken leerlingen
hoe tegels gemaakt worden, waarvoor ze dienden en gaan ze dieper in op de
afbeeldingen op de tegels – de kinderspelen.
Via de website www.edetoenennu.nl onder het thema VOORWERPEN EN
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN is een algemene voorbereidende les en
een algemene afsluitende les beschikbaar. Hier is eveneens beeldmateriaal, extra
informatie voor verdieping en links naar filmpjes en interessante sites terug te
vinden. Dit materiaal is ontworpen om te gebruiken voorafgaand aan en
afsluitend na een bezoek aan het Nederlands Tegelmuseum.

AANPAK
‘Tegels zijn
makkelijk schoon te
maken, vandaar dat je
ze vaak ziet in keukens,
badkamers en rond
de schouw.’
Schouw in het Tegelmuseum
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1.	Behandel de algemene voorbereidende les van het thema VOORWERPEN EN
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl .
U activeert tijdens deze les de kennis bij de leerlingen met behulp van gesprek
en spelletjes.
2.	Bezoek het Nederlands Tegelmuseum voor het programma KINDERSPELEN.
3.	Behandel de algemene afsluitende les van het thema VOORWERPEN EN
GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN. Beschikbaar op www.edetoenennu.nl .
U evalueert en vat het geleerde samen met behulp van gesprek, meegebrachte
voorwerpen, spel en creativiteit.
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OPBOUW PROGRAMMA
KINDERSPELEN 

OP BEZOEK!
1.	De klas komt binnen en wordt opgesplitst in groepjes van maximaal 15 leerlingen.
Met elk groepje gaat een begeleider van school mee en een begeleider vanuit
het museum.
2. Groepje 1:
• start bij de wand met tegels met kinderspelen. De kinderen onderzoeken de tegels
en kijken of ze spelletjes herkennen. Er wordt gebruik gemaakt van authentiek
speelgoed als stelten, knikkers, klossen, bikkeltjes, hoepels, enzovoort.
• krijgt aan de hand van voorbeelden uitleg over hoe een tegel wordt gemaakt.
3. Groepje 2:
• start bij de oude schouwen in het Tegelmuseum (ca. 10 min). Het leven speelde zich
vroeger voor een groot deel rondom de schouw af, hoe zag dat leven eruit?
• bekijkt vervolgens het kinderfilmpje over tegels van het Tegelmuseum. Dit is een
8 minuten durend filmpje waarin leven in de tijd van TOEN wordt besproken aan de
hand van afbeeldingen op tegels.
4. Groepje 1 en 2 wisselen na een half uur
5.	Optioneel: zelf een echte tegel beschilderen / of een ontwerp voor een tegel maken
op papier.
6.	De kinderen mogen het speelgoed van de KINDERSPELEN aan het eind van het
programma buiten uitproberen.

Aan het werk in het Tegelmuseum

Kinderen kunnen zelf
een echte tegel beschilderen
in het Tegelmuseum.
De kosten hiervoor zijn
€ 2,50 / leerling.
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