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Mogen wij ons aan u voorstellen? 

Werkgroep educatie: Eefje Bols, Harry van der Werf, Marian Passchier, Renate de 

Vries en Jan Wolfkamp 

 
 

 

Al meer dan tien jaar ontvangt Museum Schoonewelle schoolgroepen voor hun 

educatieve programma’s.  Er valt namelijk ontzettend  veel te leren, ontdekken en te 

beleven in ons museum!  Een enthousiaste werkgroep educatie  staat klaar om de 

kinderen te ontvangen en te begeleiden tijdens het bezoek.  Buiten gebeurt het, 

maar binnen kunnen wij alvast heel veel vertellen en laten zien over de natuur en de 

leefomgeving. Een drietal van onze medewerkers hebben in 2015 hun diploma IVN 

Jeugdbegeleider gehaald en een nieuw programma samengesteld voor Museum 

Schoonewelle.  

Er zijn verschillende programma’s die ontwikkeld en aangeboden worden aan de 

hand van blijvende of  ‘wissel’ exposities. Museum Schoonewelle is,  sinds het begin 

in 1958,  van een kleine privécollectie uitgegroeid tot een professioneel museum met 

verschillende exposities waar je niet uitgekeken raakt!  
 

 

Schoonewelle heeft  de volgende exposities: 
 

 Het Naturaliën kabinet  

 Expositie ‘Blijf bij de tijd’  

 Expositie ‘Jaar van de preperateur’ 

 Historie van Zwartsluis 

 Wisselexposities in de theetuin en op de bovenste verdieping van de Tagrijn 

 

  

 

 

 

Het museum heeft ook nog een vaste 

bewoner, Gus de Museummus.  

Gus weet heel veel over de natuur en 

wijst de weg door het museum.  
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Sluuspoort is hèt centrum van Zwartsluis, waar onderstaande organisaties actief zijn: 

 

 Museum Schoonewelle 

 Historische Vereniging 

 Natuur en Milieu 

Zwartewaterlanden 

 Botterstichting ZS 13 

 Nationaal Park Weerribben 

Wieden (infopunt) 

 Wereldwinkel 

 Toeristinfo IJsseldelta 

 Rabo (infopunt) 

 Stichting Sakz (culturele 

organisatie Zwartsluis) 

 Jeugdnatuurclub de Wieden 
 

Openingstijden: 

Het museum is het gehele jaar van dinsdag t/m zaterdag geopend van 10.00 tot 

17.00 uur en van april t/m augustus ook  zondags  van 13.00 tot 17.00 uur.  

 

Scholen dienen vooraf te reserveren. Met de schoolgroepen starten we meestal rond 

09.00 uur.  Meer informatie bij  Renate de Vries, coördinator educatie. 

 

Naast het gebouw aan de Handelskade 25, beschikt Sluuspoort ook over een 

Botterhuus en de Turfeilanden.  Het Botterhuus en de Turfeilanden zijn bereikbaar via 

de Mastenmakersstraat en in het vaarseizoen (medio mei tot ca. eind september) 

ook met het rondvaartpontje ‘Sluuspoort 1’.                       

 

Programma overzicht  
educatie basisonderwijs seizoen 2015/2016 
 

Groep 3 en 4  

 De belevenissen van de familie Otter 

 Vroeger en Vogels 

 

Groep 5 en 6 

 De schatten van Tammo Viswat 

 Boel Gevoel 

 

Groep 7 en 8  

 Vliegensvlug 

 Boel Gevoel 

 

Alle groepen 

 Museumbezoek met speur/puzzeltocht.  
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De belevenissen van familie Otter 

Onder begeleiding spelen leerlingen het 

otterspel. Het spel is in augustus 2015 in 

een nieuw jasje gestoken. De basis van het 

otterspel is een actief “ganzenbord”.  

 

Het spel begint met een otter-powerpoint 

met aansluitend een spannend otter-

verhaal, waarin de “otterkinderen ” hun 

“otterouders” kwijtraken. De feiten uit de 

powerpoint en het verhaal komen  later in 

het spel terug. 

 

Tijdens de zoektocht naar de otterouders 

door het museum, doen de kinderen 

allerlei educatieve en speelse opdrachten 

over zoogdieren, sporen, vissen, insecten, 

schelpen en natuurlijk over de otter zelf. 

 

De leerlingen hoeven nauwelijks te lezen, het leeswerk wordt gedaan door de 

begeleiders. 

 

Doelgroep: Groep 3 en 4 van de basisschool. 

 

Tijdsduur: 2 – 21/2 uur 

Tijdens het programma is er een korte pauze. De leerlingen brengen hun eigen eten/drinken 

mee. Voor de begeleiders is er gratis koffie/thee. 

 

Begeleiding: Er wordt gewerkt in groepjes van 4-6 leerlingen. De ouders/begeleiders draaien 

mee in het programma. Het zou fijn zijn als er voldoende begeleiders meegaan. Per groepje van 

4-6 leerlingen is er, voor een goed verloop van het programma, 1 begeleider nodig. Het aantal 

begeleiders hangt dus af van de grootte van de groep.   

 

Beschikbaar: schooljaar 2015 - 2016 

Kosten: €2,50 per leerling, minimum bedrag per ochtend €50,00.  Entree begeleiding gratis. 

 

Inlichtingen en reserveringen bij voorkeur via de e-mail of telefonisch met Renate de Vries. 

E-mail: educatie@schoonewelle.nl 

Telefoon: 038-3866555 – Museum Schoonewelle en Sluuspoort.  

Website: www.schoonewelle.nl, www.sluuspoort.nl 

 

Bijpassende schoolvakken:  

-natuur, de kinderen komen meer te weten over de leefwijze van de otter en over 

andere dieren in onze omgeving. 

 

mailto:educatie@schoonewelle.nl
http://www.schoonewelle.nl/
http://www.sluuspoort.nl/
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Vroeger en Vogels 

 
Bij binnenkomst nemen de kinderen plaats in een kring voor een gesprek over vogels. 

De kennis van vogels  zal getest  worden in een  vogelnamenspel waarna de 

kinderen in het museum op zoek gaan naar de genoemde vogels.  Er wordt 

specifiek gekeken naar de poten en de snavels. Wat zijn de verschillen? Wat kunnen 

de vogels ermee doen? 

 

Na de pauze  gaan de kinderen  naar de Tagrijn. Dit is 

een oude scheepsbevoorradingswinkel.  Met een 

boodschappenbriefje gaan ze op zoek naar 

producten in deze winkel. Is alles wel te koop? 

‘Vroeger’ ging het toch heel anders als je spullen nodig 

had. 100 jaar geleden was het op straat ook wel heel 

anders, dat laten wij zien in een fotopresentatie. 

Daarna krijgen de kinderen een speurtocht waarin 

vragen staan over de producten en ambachten die te 

zien zijn in het museum. 
 

 

 

Doelgroep: Groep 3 en 4 van de basisschool. 

 

Tijdsduur: 2 – 21/2 uur 

Tijdens het programma is er een korte pauze. De leerlingen brengen hun eigen eten/drinken 

mee. Voor de begeleiders is er gratis koffie/thee. 

 

Begeleiding: In het 2e deel van het programma  wordt gewerkt in  groepjes van 4-6 leerlingen. 

De ouders/begeleiders draaien mee in het programma. Het zou fijn zijn als er voldoende 

begeleiders meegaan. Per groepje van 4-6 leerlingen is er, voor een goed verloop van het 

programma, 1 begeleider nodig. Het aantal hangt dus af van de grootte van de groep.   

 

Beschikbaar: schooljaar 2015 - 2016 

Kosten: €2,50 per leerling, minimum bedrag per ochtend €50,00.  Entree begeleiding gratis. 

 

Inlichtingen en reserveringen bij voorkeur via de e-mail of telefonisch met Renate de Vries. 

E-mail: educatie@schoonewelle.nl 

Telefoon: 038-3866555 – Museum Schoonewelle en Sluuspoort.  

Website: www.schoonewelle.nl, www.sluuspoort.nl 

 

Bijpassende schoolvakken:  

-natuur, de kinderen komen meer te weten over  vogels en dan extra over de functie 

van hun snavel en poten. 

-geschiedenis, hoe was het vroeger op straat en in de winkels 

 

mailto:educatie@schoonewelle.nl
http://www.schoonewelle.nl/
http://www.sluuspoort.nl/
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Doelgroep: Groep 5 en 6 van de basisschool. 
 

Tijdsduur: 2 – 21/2 uur 

Tijdens het programma is er een korte pauze. De leerlingen brengen hun eigen 

eten/drinken mee. Voor de begeleiders is er gratis koffie/thee. 
 

Begeleiding: Er wordt gewerkt in groepjes van 4-6 leerlingen. De ouders/begeleiders 

draaien mee in het programma.. Per groepje van 4-6 leerlingen is er, voor een goed 

verloop van het programma, 1 begeleider nodig, zodat de begeleiders van Museum 

Schoonewelle boventallig zijn en overal even bij kunnen springen. Het aantal hangt dus af 

van de grootte van de groep. Er zijn maximaal 6 groepen mogelijk! 
 

Beschikbaar: schooljaar 2015 – 2016. Een groot deel van het programma is buiten op de 

Turfeilanden. In het vaarseizoen (medio mei tot ca. eind september) kunnen de leerlingen 

overgezet worden met het pontje ‘Sluuspoort I’. 
 

Kosten: €2,50 per leerling, minimumbedrag per ochtend €50,00.  Entree begeleiding gratis. 
 

Inlichtingen en reserveringen bij voorkeur via de e-mail of telefonisch via Renate de Vries 

E-mail: educatie@schoonewelle.nl 

Telefoon: 038-3866555 - Museum Schoonewelle en Sluuspoort 

Website: www.schoonewelle.nl, www.sluuspoort.nl 
 

Bijpassende schoolvakken:  

- natuur,  begrijpend lezen, informatieverwerving 

De schatten van Tammo Viswat  
 

Tammo Viswat is een stoere zeeman. Hij is teruggekeerd naar 

Zwartsluis met schatten die hij verzameld heeft tijdens zijn 

reizen. 

 

Het programma start in het museum met een kort verhaal.  

Per groepje krijgen de leerlingen een schatkaart. Daarna 

wandelt de groep naar de Turfeilanden en gaat op zoek naar schatkistjes en 

scherven. In het vaarseizoen (medio mei tot eind september) kunnen de leerlingen 

overgezet worden met het pontje ‘Sluuspoort 1’ naar de Turfeilanden of terug naar 

de Sluuspoort. 

 

In de schatkistjes zitten natuuropdrachten. Als de opdrachten gemaakt zijn gaan de 

kunnen ze met de letters, gevonden in de kistjes, een code kraken. De antwoorden 

van de opdrachten worden besproken bij terugkomst in het museum.  

Als er voldoende tijd over is, kunnen de kinderen  het museum bezoeken aan de 

hand van een speurtocht. 

                                                                   

 

mailto:educatie@schoonewelle.nl
http://www.schoonewelle.nl/
http://www.sluuspoort.nl/
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Boel Gevoel  
Fotoworkshop 

        

Gebruik je zintuigen…. 

Wat zie je? 

Wat voel je?  

Wat hoor je? 

Wat proef je? 

 

Wat doen  zintuigen met jou als je een foto ziet van een lekker ijsje?  

Van een zonsondergang? Een wollig schaap? Waardoor raak jij geprikkeld? 

 

We beginnen met een foto-impressie  waarin we de eerste prikkels beleven en de 

zintuigen benoemen. Tijdens deze workshop gaan de leerlingen ervaren of ze met 

foto’s bekijken hetzelfde voelen als wanneer ze er zelf echt bij zijn. De leerlingen 

mogen gebruik maken van hun eigen opname apparatuur. Denk aan: digitale 

camera, tablet, spelcomputer of telefoon en wandelen naar de Zintuigentuin van 

Albert Greveling in Zwartsluis. In de tuin krijgen ze verschilende foto-opdrachten.  

 

Terug in het museum worden de gemaakte opnames besproken. De workshop is 

onder leiding van fotograaf en educatie coördinator Renate de Vries uit Zwartsluis. 

 

Binnen de eigen muren van de school kan met het resultaat van de workshop een 

eigen expositie samengesteld worden.  

Doelgroep: Groep 5, 6 , 7 en 8 van de basisschool.  

 

Tijdsduur: 2 – 21/2 uur 

Tijdens het programma is er een korte pauze. De leerlingen brengen hun eigen eten/drinken mee. 

Voor de begeleiders is er gratis koffie/thee 

 

Begeleiding: Extra begeleiding is niet noodzakelijk.  

 

Beschikbaar: schooljaar 2015 – 2016. Een deel van het programma is buiten in de Zintuigentuin.  

 

Kosten: € 3,50 per leerling, minimumbedrag per ochtend €50,00.  Entree begeleiding gratis. 

 

Inlichtingen en reserveringen bij voorkeur  via de e-mail of telefonisch via Renate de Vries 

E-mail: educatie@schoonewelle.nl 

Telefoon: 038-3866555 - Museum Schoonewelle en Sluuspoort 

Website: www.schoonewelle.nl, www.sluuspoort.nl 

  

Bijpassende schoolvakken:  

 -natuur, (communicatie)techniek, beeldende kunst.  

mailto:educatie@schoonewelle.nl
http://www.schoonewelle.nl/
http://www.sluuspoort.nl/
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Vliegensvlug 

Het programma Vliegensvlug betekent niet dat we 

even heel snel iets gaan doen, maar het heeft alles te 

maken met het vliegen van vogels. Hoe doen ze dat 

en wat voor bijzondere dingen kunnen ze doen.  

Het programma start met een powerpoint met foto’s 

en filmpjes over de relatie tussen de mens en het kunnen vliegen, thermiek, snelheid, 

afstanden, breedte van de vleugels, spanwijdte en vogeltrek.  

Aan de hand van een opdrachtenboekje  gaan de leerlingen in groepjes door het 

museum. Aan het eind van de ochtend worden de vragen besproken.  

 

 

Doelgroep: Groep 7 en 8 van het basisschoolonderwijs. 

 

Tijdsduur: 2 – 21/2 uur 

Tijdens het programma is er een korte pauze. De leerlingen brengen hun eigen 

eten/drinken mee. Voor de begeleiders is er gratis koffie/thee 

 

Begeleiding: Er wordt gewerkt in groepjes van 4-5  leerlingen. De ouders/begeleiders 

draaien mee in het programma. Het zou fijn zijn als er voldoende begeleiders meegaan. 

Per groepje van 4-5 leerlingen is er, voor een goed verloop van het programma, 1 

begeleider nodig. Het aantal begeleiders hangt dus af van de grootte van de groep.   

 

Beschikbaar: schooljaar 2015-2016. 

 

Kosten: €2,50 per leerling, minimumbedrag per ochtend €50,00. Entree begeleiding gratis 

 

Inlichtingen en reserveringen bij voorkeur  via de e-mail of telefonisch via Renate de Vries 

E-mail: educatie@schoonewelle.nl 

Telefoon: 038-3866555 - Museum Schoonewelle en Sluuspoort 

Website: www.schoonewelle.nl, www.sluuspoort.nl 

 

Bijpassende schoolvakken:   

-natuur(kunde), techniek, begrijpend lezen,  rekenen  
 

mailto:educatie@schoonewelle.nl
http://www.schoonewelle.nl/
http://www.sluuspoort.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ywaSbrhk548HgM&tbnid=zx2uUmO-p9ukKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.natuurmuseumfriesland.nl/roofvogel.php&ei=L5qyU_L6OcmfO6vEgZgM&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNGoIZzr9PAzIR8fUAcNaYJni8RX_g&ust=1404299700083400
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Museumbezoek   
 
Museum Schoonewelle kan onderdeel zijn van schoolprojecten 

met bijvoorbeeld een natuur-, geschiedenis- of kunstthema.  

 

De expositie over de geschiedenis van Zwartsluis op de 

1e verdieping van de Tagrijn sluit aan bij ‘Canon van 

Zwartewaterland’ (venster 22). 

 

Schoonewelle heeft verschillende speur/puzzeltochten 

beschikbaar voor de leerlingen van groep 4 t/m groep 8.  

 

 

 

   

Doelgroep: Groep 4 tot 8 van het basisschoolonderwijs. 

 

Tijdsduur: afhankelijk van de wensen van de school en het onderwerp van het bezoek. 

Tijdens het programma is er een korte pauze. De leerlingen brengen hun eigen 

eten/drinken mee. Voor de begeleiders is er gratis koffie/thee. 

 

Beschikbaar:schooljaar 2015-2016. 

 

Kosten: € 2,00 per leerling, minimumbedrag per ochtend €50,00. Entree begeleiding gratis. 

 

Inlichtingen en reserveringen bij voorkeur via de e-mail of telefonisch via Renate de Vries. 

E-mail: educatie@schoonewelle.nl 

Telefoon: 038-3866555 - Museum Schoonewelle en Sluuspoort 

Website: www.schoonewelle.nl, www.sluuspoort.nl 

 

Bijpassende schoolvakken: 

-natuur, geschiedenis, de kinderen leren wat over de historie van Zwartsluis 

-begrijpend lezen, de kinderen moeten de opdrachten lezen en de puzzel maken 

 

de ‘code kraken’ 

 maken van de opdrachten 

mailto:educatie@schoonewelle.nl
http://www.schoonewelle.nl/
http://www.sluuspoort.nl/

