
‘Mijn opa spaarde 

vroeger postzegels, zelf 

spaar ik liever LEGO.’

OP BEZOEKEDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

  VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

OP BEZOEK!  
VERZAMELEN IN 
HET KIJK EN LUISTERMUSEUM 

Bezoek met uw klas het Kijk en Luistermuseum en sluit aan  
op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema VERZAMELEN EN  
BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties
groep 1 t/m 4

‘In een museum zijn 

bijzondere verzamelingen te 

vinden: schilderijen, beelden 

en zelfs muziekspeeldozen!’

‘Verzamel jij iets?’
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PRAKTISCH

Tijdens het educatieve programma VERZAMELEN in het Kijk en Luistermuseum 
maken leerlingen van de onderbouw kennis met de verzamelingen van het museum.  
Tijdens de rondleiding ontdekken leerlingen de verzameling muziekspeeldozen en 
de verzameling met voorwerpen uit een school van vroeger. In de muziekzaal horen 
en zien ze hoe vroeger muziek werd gemaakt en hoeveel verschillende soorten  
muziekspeeldozen en draaiorgels er bestaan. In het klaslokaal zijn de voorwerpen 
uit een school van vroeger uitgestald.
Leerlingen komen in aanraking met begrippen als vroeger en nu, verzamelingen  
en collecties, waarde en waardevol en bewaren.  

OP BEZOEK

KIJK EN LUISTERMUSEUM
• Adres:  Kerkstraat 1, 6721 VA Bennekom
•  Openingstijden:   Dinsdag t/m vrijdag van 14.00 – 17:00 uur en  

in de ochtenduren op afspraak 
• Reserveren via:  info@kijkenluistermuseum.nl of telefonisch 0318 41 46 29  
• Parkeren:   op het nabijgelegen parkeerterrein achter de AH. 
•  Kosten:   € 1,- per leerling/begeleiding
• Duur:  45 min.

Het educatieve programma VERZAMELEN in het Kijk en Luistermuseum:
•  kan alleen plaatsvinden op afspraak in de ochtenduren. 

De schoolklas van vroeger.



AANSLUITING ERFGOEDLEERLIJN EDE

Een bezoek met uw klas aan het Kijk en Luistermuseum sluit aan op de Erfgoed- 
leerlijn Ede bij het thema VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen 
en collecties in Ede voor groep 1 t/m 4. 

Tijdens het bezoek aan het Kijk en Luistermuseum onderzoeken leerlingen de ver-
zameling muziekspeeldozen en bekijken ze de collectie oude schoolspullen in het 
klaslokaaltje. Wat is een museum? Wat is een verzameling? Is iets wat oud is altijd 
waardevol? Welke verhalen horen er bij de verzamelingen? zijn vragen die tijdens 
het bezoek aan de orde komen. 

Via de website www.edetoenennu.nl onder het thema VERZAMELEN EN BEWAREN 
bijzondere verzamelingen en collecties in Ede 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 Kijk en Luistermuseum.

2EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

1.  Behandel de algemene voorbereidende les van het thema VERZAMELEN EN 
BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede. Beschikbaar op  
www.edetoenennu.nl . U activeert tijdens deze les de kennis bij de leerlingen  
met behulp van gesprek en spelletjes.

2.  Bezoek het Kijk en Luistermuseum voor het programma VERZAMELEN.
3.  Behandel de algemene afsluitende les van het thema VERZAMELEN EN BEWAREN 

bijzondere verzamelingen en collecties in Ede. Beschikbaar op  
www.edetoenennu.nl . U evalueert en vat het geleerde samen met behulp van 
gesprek, meegebrachte voorwerpen, spel en creativiteit.

AANPAK

OP BEZOEK

Zelf een leesplank maken met de woorden van nu.

http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/
http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/
http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/verzamelen-en-bewaren/
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OPBOUW PROGRAMMA VERZAMELEN 
IN HET KIJK EN LUISTERMUSEUM �     

OP BEZOEK

OP BEZOEK! 
De leerlingen maken eerst kennis met het museum als bewaarplaats van bijzondere  
verzamelingen. Twee verzamelingen worden uitgelicht, namelijk de collectie muziek- 
speeldozen en de collectie voorwerpen in het oude klaslokaaltje. 

Voorwerpen als de spelende pop, het vriendelijke konijn, de pianola en natuurlijk de 
draaiorgels zijn bijzondere voorwerpen die zeker zullen aanspreken. In het klaslokaaltje 
ontdekken leerlingen de kroontjespen, de inktlap, het leitje en zelfs klompen. Waarom 
zouden deze oude spullen bewaard zijn? Kunnen we er misschien iets van leren?

Nadat de twee verzamelingen onderzocht zijn, gaan de kinderen zelf aan de slag. 
Afhankelijk van leeftijd en beschikbare tijd kan er gekozen worden uit de volgende 
activiteiten. 

1. Speurtocht. Dit gebeurt in tweetallen.
2. Zelf muziek maken met de pling plong.
3. Zelf de tekeningen maken op een leesplank.
Na ongeveer 10 minuten rouleren de groepjes.

Zelf muziek maken op de pling plong.

Op zoek naar de antwoorden in de speurtocht.


