Projectplan Educatie
Het Venrays Museum is in september 2020 gestart met een nieuwe semipermanente tentoonstelling van objecten die de geschiedenis van Venray vertellen.
In deze expositie kunnen leerlingen van het basisonderwijs en de laagste klassen
van het voortgezet onderwijs kennis maken met het Venrayse erfgoed. De
samenstelling van de collectie en de gevarieerde educatieve activiteiten daar
omheen helpen jongeren de geschiedenis van Venray te beleven, begrijpen en
waarderen. Het programma is er op gericht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
het kerndoel ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.
“Leerlingen oriënteren zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Ze
oriënteren zich ook op de wereld. Dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij
gebruik van cultureel erfgoed.”
Bij de activiteiten zoeken wij tevens samenwerking met andere organisaties buiten
het museum zoals het Rooys Gidsen Gilde en de Grote Kerk.
Voor meer informatie en aanmelding voor het programma verwijzen wij naar de
website van het museum en Cultura Venray.
Het programma kan worden geboekt vanaf 1 januari 2021 indien de corona
maatregelen het toelaten.

Programma
Voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw van de basisscholen (8-12 jaar)
zijn verschillende activiteiten beschikbaar.
De groepen 5 en 6 van het basisonderwijs
De leerlingen volgen tijdens een dagdeel een wisselprogramma bestaande uit de
volgende onderdelen.
• Van bodem tot vitrine
De tijd van jagers en verzamelaars. Toelichting op het thema archeologie en
bijbehorende creatieve workshop met scherven. De scholieren maken in de
workshop van klei hun eigen ‘Danser van Wanssum’ en denken na over het
belang van voorwerpen die mensen hebben nagelaten. Wat zeggen die
voorwerpen over hun manier van leven?
• Maak het wapen van Venray
De leerlingen/kinderen maken een legpuzzel met afbeeldingen uit de thema’s
van de tentoonstelling, o.a. het wapen van Venray. Doel: samenwerken, kennis
over het wapen van Venray. Eventueel een opdracht op school: Ontwerp een
wapen voor jullie school. Wat vinden jullie belangrijk, waar staat de school
voor?
• Ontdek de schatten van de collectie
De leerlingen/kinderen speuren naar objecten in de tentoonstelling aan de hand
van een detailfoto (details leren zien, kijken naar het object ). Wat kun je over
het object vertellen en leren?
De groepen 7 en 8 van het basisonderwijs
De leerlingen volgen tijdens een dagdeel een wisselprogramma bestaande uit de
volgende onderdelen:
• Ontdek de schatten van de collectie
De leerlingen/kinderen zoeken via een speurtocht objecten in de tentoonstelling
aan de hand van een detailfoto. Aan de hand van een reeks vragen en
opdrachten leren zij de objecten in de context van de geschiedenis van Venray
te plaatsen en te zien.
• Jong Markant wandeling
Ontdek de meest interessante aspecten van de geschiedenis van Venray met
behulp van een tablet of o.l.v. gidsen van het Rooys gidsen Gilde. In de klas kan
de wandeling aan de hand van lesbrieven worden voorbereid en/of uitgediept.
Iedere lesbrief bestaat uit een inleidend verhaal en een creatieve werkvorm. De
lesbrieven van prehistorie tot heden sluiten aan bij de Canon van de
geschiedenis die wordt gebruikt in het onderwijs en zijn toegespitst op het
Venrayse erfgoed.

