Opdrachten voor groep 7 en 8

Museum
schatjes
Kies je eigen museumschat

Verzamelen, bewaren en musea
Verzamelen

Veel mensen verzamelen iets.
Sommige mensen hebben een
verzameling stenen, anderen
sparen mooie schelpen, flessendoppen of stickers. Eén van de
leuke dingen aan verzamelen is
dat het bijna niets hoeft te kosten. Op rommelmarkten vind je
bijvoorbeeld vaak spulletjes die je
voor weinig geld kunt kopen. Of je
plaatst een oproep op het internet, zodat iedereen kan lezen wat
je zoekt. Misschien kan iemand je
wel helpen aan dat ene missende
onderdeel van je verzameling.
Ook leuk is het om alles van één
serie te sparen, bijvoorbeeld alle
euromunten of voetbalplaatjes.
Als je alles hebt, dan heb je een
complete verzameling. Sommige
dingen uit je verzameling zijn heel
moeilijk te krijgen, ze zijn zeldzaam. Als je ze dan toch vindt, ben
je extra trots op je verzameling.

Opdracht 1

Lees eerst de vragen en bekijk daarna het filmpje over de verzameling
van Leo Kooistra. Let tijdens het kijken goed op en noteer de antwoorden als het filmpje is afgelopen.
1. Hoe lang is Leo al verzamelaar?
2. Wat verzamelt Leo?
3. Wat heeft Leo in de sluis gevonden?
4. Hoe vindt Leo wat hij zoekt? Met een

5. Wat is de grootste vondst van Leo?

Van verzameling tot museum

In een museum worden verzamelingen bewaard. Veel
musea zijn ontstaan door verzamelingen van rijke
mensen. Rijke mensen hadden vroeger vaak bijzondere
verzamelingen, bijvoorbeeld schilderijen, spullen uit
verre landen of van dure sieraden. De schilderijen werden mooi opgehangen en de dure spullen stonden in
een kast achter glas. Het bezoek mocht er alleen maar
naar kijken.
Wanneer de rijke verzamelaar overleed, mocht de stad
of het dorp waar hij of zij woonde de verzameling hebben. Soms werd er een museum van gemaakt.
Veel musea in Drenthe zijn zo ontstaan. Misschien
komt jouw verzameling later ook wel in een museum!
In Nederland zijn ongeveer 850 musea met allemaal
verschillende verzamelingen zoals treinen, schepen,
poppen, speelgoed, films en nog veel meer. Alle musea
proberen hun verzamelingen zo goed mogelijk te presenteren stellen. Deze presentaties worden tentoonstellingen genoemd.
In musea staan veel voorwerpen in glazen kasten. Deze
glazen kasten worden ook wel vitrines genoemd. De
vitrines beschermen de stukken onder andere tegen
stof. Ook is het belangrijk om de stukken te beschermen tegen bezoekers die de voorwerpen per ongeluk of
expres aanraken.

Opdracht 2
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In het museum

In het museum werken verschillende mensen. Er is natuurlijk, net als op school, iemand de baas: de
directeur. Er lopen bewakers rond die de collectie en de bezoekers goed in de gaten houden. Deze
bewakers worden suppoosten genoemd. Vaak zie je als je goed kijkt ook camera’s in de museumzalen hangen. In een speciale ruimte in het museum kan iemand op verschillende televisies zien wat
er in de zalen gebeurt.
Bij de ingang van het museum is een kassa. Hier zit iemand bij wie je een kaartje kunt kopen; de
baliemedewerker. Bij de balie vind je vaak een boekje, waarin je kunt lezen wat er allemaal in het
museum te zien is. Het secretariaat neemt alle telefoontjes aan.
Bij het voorbereiden van de tentoonstelling heeft de conservator een grote rol. De conservator is
iemand die veel weet over de verzameling van het museum. Hij of zij beslist welke stukken in een
tentoonstelling komen. Niet alle stukken van de verzameling zijn in het museum te zien. De stukken die niet tentoongesteld worden liggen veilig opgeborgen in een speciale ruimte. Deze ruimte
heet het depot. De registrator heeft alle museumstukken een nummer gegeven en weet precies
welk stuk waar is. De depotbeheerder zorgt ervoor dat alle stukken opgeslagen
worden en netjes op hun plek staan.
Je ziet in een museum wel eens grote groepen mensen bij elkaar staan die
luisteren naar een meneer of mevrouw die vertelt: de rondleider. De rondleider weet een heleboel over wat in het museum te zien is. En heb je wel eens
een speurtocht in een museum gedaan? Die moeten natuurlijk ook worden
bedacht. Dat doet de medewerker educatie. De medewerker educatie bedenkt
ook museumlessen voor schoolklassen.

Als er voor een tentoonstelling speciale vitrines moeten komen
zorgt de technische dienst dat deze gemaakt worden. Ook zorgen zij bijvoorbeeld voor de verlichting. Bij elke tentoonstelling
moet gekeken worden hoe de voorwerpen het beste tot hun
recht komen.
De medewerker communicatie zorgt ervoor dat de tentoonstelling bekendheid krijgt. Er wordt een folder, een poster en soms
een website gemaakt. Ook wordt contact opgenomen met de
krant en de televisie.
Zoals je kunt lezen heeft iedereen dus een eigen taak in het
museum. Als geheel heeft het museum 5 taken: verzamelen,
onderzoeken, bewaren, tentoonstellen en informeren.

Opdracht 3

Schrijf naast elke tekening welke taak van het museum te zien is.

Lees de tekst In het museum nog een keer. Schrijf naast elke tekening wie die taak
volgens jou uitvoert in het museum. Let op, soms zijn dit meerdere mensen.

Waardevolle voorwerpen
Voorwerpen

Als je goed om je heen kijkt, zie je overal voorwerpen. Soms is een bepaald voorwerp
voor iemand heel bijzonder. Andere voorwerpen zijn zo waardevol dat ze in een museum bewaard worden.
Bijvoorbeeld deze twee schilderijen.

Portret van Adele Bloch – Bauer, geschilderd
door Gustav Klimt

Opdracht 1

Via het digibord hebben jullie twee schilderijen bekeken.
Beantwoord over beide schilderijen de volgende vragen.

Opdracht 2

1. Noem een voorwerp dat voor jou
heel belangrijk is.

1. Welk schilderij vind je het mooist? Leg uit waarom.

2. Waarom is dit voorwerp voor jou
zo belangrijk dat je het altijd zou
willen bewaren?

2. Vul aan: Ik denk dat het schilderij van Gustav Klimt
�
Pollock �

Schilderij Nr. 5, geschilderd
door Jackson Pollock

kost en dat het schilderij van Jackson
kost.

3. Waarom denk je dat deze schilderijen in een
museum worden bewaard?
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Opdracht 3

Hieronder zie je zes afbeeldingen van voorwerpen.
Schrijf onder elke afbeelding welke soort waarde het beste bij het voorwerp past.
Let op, bij sommige afbeeldingen kun je meer dan één waarde invullen.

1

2

3

4

5

6

Opdracht 4

Je hebt bij opdracht
2 jouw eigen speciale voorwerp opgeschreven. Welke
soort waarde past
het beste bij jouw
voorwerp?
Ouderdomswaarde
ja / nee
Marktwaarde
ja / nee
Zeldzaamheidswaarde
ja / nee
Gevoelswaarde
ja / nee
Materiaalwaarde
ja / nee
Symbolische waarde
ja / nee
Schoonheidswaarde
ja / nee

Mijn museumschat is de grootste schat van Drenthe!
In het museum ben je op zoek gegaan naar de grootste schat van het museum. Nu gaan
jullie samen bepalen welke museumschat de allergrootste schat van het museum is.

Opdracht 1

Hoeveel is jouw museumschat waard? Vul de waardemeter in aan de hand van
de kijkwijzer. Zet een cirkel om het cijfer dat je kiest. 10 is het hoogste cijfer.
Bijzonderheden van mijn museumschat

Punten van 1 tot 10

Ouderdomswaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zeldzaamheidswaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Materiaalwaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Schoonheidswaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Marktwaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gevoelswaarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Symbolische waarde

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komt dat zien!

Jouw museumschat
is heel speciaal.
Maar… bijna niemand weet dat
jouw museumschat
bestaat. Dat gaat nu
veranderen, want jij
mag reclame maken
voor jouw museumschat.

Opdracht 2

Schrijf hieronder op waarom jouw museumschat zo bijzonder is.
Gebruik hiervoor de informatie uit de kijkwijzer en de waardemeter. Je verhaal moet
minstens 15 regels lang zijn.
Mijn museumschat is heel bijzonder, omdat

Schatten in ons eigen museum

Eigen tentoonstelling

In de klas gaan jullie een tentoonstelling maken
van jullie eigen schatten. Neem hiervoor een voorwerp mee van huis waar jouw familie waarde aan
hecht, we noemen dit waardevol familiebezit.

Maken van de te
ntoonstelling

Voordat de tentoo
nstelling klaar
is moeten er een
heleboel dingen gebeuren :
• Het verzamelen
van de voorwerpen
• Het schrijven va
n teksten
voor in het inform
atieboekje
• Het inrichten va
n de tentoonstelling
• Het bouwen va
n de tentoonstelling
• Het organisere
n van de opening van de tent
oonstelling.
Met de hele klas
gaan jullie een
mooie tentoonste
lling inrichten.

Opdracht 1

Maak een kaartje over jouw voorwerp. Dit kaartje komt bij
jouw voorwerp in de tentoonstelling te hangen.
Dit is
Het is van
Het is

jaar oud.

Ik heb dit voorwerp gekozen, omdat

Opdracht 2

Door de leerkracht worden jullie in groepjes verdeeld. Elk groepje houdt zich bezig met één van de
onderdelen van de tentoonstelling.
Voor het regelen van de opening zijn de taken verdeeld. Vink aan wat jij met je groepje gaat doen:
Teksten schrijven voor bij de tentoonstelling en in de catalogus
De tentoonstelling inrichten
De tentoonstelling bouwen
De opening van de tentoonstelling regelen
Van de leerkracht krijgen jullie een overzicht van wat jullie moeten doen. Schrijf de stappen uit het
stappenplan in je eigen woorden over. Daarna kun je met je groepje aan de slag met jullie taken.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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