Lesaanbod Museum Amstelland

Museum Amstelland beschikt over een schat aan informatie en voorwerpen op het gebied van
erfgoed, geschiedenis en aardrijkskunde. Dit en komend jaar wordt het museum verbouwd en
heringericht. De thema’s die daarna in het museum behandeld zullen worden, zijn:
1
2
3
4
5
6
7

De Amstel als levensader - over het ontstaan van Ouderkerk, en Ouderkerk als
verkeersknooppunt
Droge voeten – over turfwinning, de strijd tegen het water en inpoldering
Heeren van Aemstel – verhaal van de eerste bestuurders en hun kasteel
Oorlog en verdediging – over de Napoleontische oorlog
Arm en rijk – over hoe de armen en rijken leefden (diaconiehuisjes t.o.v. de buitenplaatsen)
Geloven in Amstelland – over religie en kerken in de regio
Het Joodse leven in Amstelland – over de Joodse bevolking in de regio door de jaren heen

Het museum blijft geopend tijdens de verbouwing, en de thema’s 1, 2, 4 en 5 worden ook voor
verbouwing al behandeld in het museum.

Onze lessen
Hieronder vind je ons lesaanbod voor komend schooljaar. Daarnaast kunnen we ook lessen op maat
maken of onderstaand lesmateriaal naar wens aanpassen.
Onze lessen sluiten aan op de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige
oriëntatie. Daarnaast is er voor sommige lessen een relatie met de Canon van Nederland.
Voor reserveringen of meer informatie kun je terecht bij Nienke Peeters, educatief medewerker
Museum Amstelland via nienke.peeters@museumamstelland.nl
Les
WOII in Ouder-Amstel – les op school
Het kasteel van de Heeren van Aemstel – informatief kunstproject
Rondwandeling / speurtocht door Ouderkerk aan de Amstel
Ouder-Amstel tijdens de Gouden Eeuw – les in combinatie met rondwandeling
Kasteel Ouderkerk - informatieve en creatieve tekenles
Het boerenleven vroeger– informatief kunstproject
Museumvoorwerpen – excursie in combinatie met workshop
Turftrappen – excursie met rondwandeling
Kerk in zicht – excursie museum en kerk

Groep
7,8
6, 7, 8
3-8
6,7
3,4
4,5,6,7
4,5,6
6
7

De Tweede Wereldoorlog in Ouder-Amstel
Hoe was het leven in Amstelland in de oorlog? Is er gevochten in Ouderkerk? Waren er veel Duitse
soldaten in Duivendrecht? Waren er onderduikers en is hier verzet gepleegd? Een gastspreker die
de oorlog heeft meegemaakt, vertelt zijn eigen en andere persoonlijke verhalen uit Ouderkerk.
Ook vertelt hij over het leven tijdens de oorlog. In combinatie met een lesbrief.
groep: 7, 8
lessen en locatie: 60-90 min. Op school
prijs: € 25,-

Het kasteel van de Heeren van Aemstel
Gijsbrecht van Aemstel zelf vertelt op film kort over het ontstaan van en zijn bewind over OuderAmstel. Aansluitend wordt onder leiding van een beeldend kunstenares het kasteel van de Heeren
van Aemstel in klei gereconstrueerd. Een informatief kunstproject.
Beschikbaar als enkele workshop of lessenserie van 3 lessen. In de lessenserie wordt als extra het
boetseerwerk afgewerkt met verf en wordt er aandacht besteed aan het werk van een kunstenaar.
groep: 6, 7, 8
lessen en locatie: Workshop van 90 min. of een serie van 3 lessen van 60 min. Op school
prijs: workshop €150,- ; lessenserie € 220,- De prijs is inclusief materialen en kosten kunstenares

Rondwandeling door Ouderkerk aan de Amstel
Ouderkerk aan de Amstel bestaat zo’n 1000 jaar. Er is dus veel geschiedenis te zien. Er staan
bijvoorbeeld nog een aantal buitenplaatsen uit de Gouden Eeuw, het Jagershuis herinnert aan de
trekvaart en Beth Haim is de oudste, nog in werking zijnde, Joodse begraafplaats van Nederland.
Maar ook een wandeling door het landschap in en rond Ouderkerk is een toevoeging tot
aardrijkskundeles over inpoldering en turfwinning.
Rondwandelingen worden op maat gemaakt en zijn mogelijk onder leiding van een gids, of zelf
d.m.v. een puzzeltocht. De rondwandeling kan in combinatie met een bezoek aan het museum,
kerk of begraafplaats.
groep: alle
lessen en locatie: 60 min. In Ouderkerk, eventueel met bezoek aan het museum
prijs: nader te bepalen

Ouder-Amstel tijdens de Gouden Eeuw
Tijdens de Gouden Eeuw vluchtten veel Amsterdammers in de zomer naar buitenplaatsen langs de
Amstel. En ook de trekvaart kwam op. Wat voor effecten had de Gouden Eeuw op Ouder-Amstel?
Was hier wel sprake van een Gouden Eeuw? Lesbrief en evt een rondwandeling.
groep: 6,7
lessen en locatie: 2 lessen van samen 90 min. Op school; rondwandeling zonder gids.
prijs: lesbrief €25,- rondwandeling nader te bepalen

Leerlijn erfgoed
Loket Cultuureducatie Amstelland biedt een leerlijn erfgoed, met een aantal lessen voor elke
groep: https://www.cultuureducatie-amstelland.nl/leerlijn-erfgoed/. Museum Amstelland biedt
een aantal verdiepende en/of verwerkingslessen die aansluiten bij deze leerlijn. Ze zijn ook los aan
te vragen.

Kasteel Ouderkerk - verwerkingsles
Er heeft vroeger een kasteel gestaan in Ouderkerk aan de Amstel op de plek waar nu de Joodse
begraafplaats is. We kennen het alleen uit verhalen, want we kunnen er niks meer van zien. We
gaan naar de plek waar het kasteel heeft gestaan, laten onze verbeelding spreken en tekenen
onder leiding van een tekenleraar hoe het kasteel er vroeger uit zou kunnen hebben gezien.
groep: 3,4
lessen en locatie: 60-90 min. Op locatie in of tegenover het museum
prijs: €50,- (excl materialen)

Het boerenleven vroeger – verdieping en verwerking
In de regio staan veel boerderijen. Sommigen al eeuwen oud. Hoe was het leven op zo’n
boerderij? Wat hoort er allemaal bij een boerderij? Een informatief kunstproject met klei over
erfgoed boerderijen, onder leiding van een beeldend kunstenares.
Beschikbaar als enkele workshop of lessenserie van 3 lessen. In de lessenserie wordt als extra het
boetseerwerk afgewerkt met verf en wordt er aandacht besteed aan het werk van een kunstenaar.
groep: 4, 5,6,7 (in de leerlijn erfgoed voor groep 4)
lessen en locatie: workshop van 90 min. of een serie van 3 lessen van 60 min. Op school
prijs: workshop €150,- ; lessenserie € 220,- De prijs is inclusief materialen en kosten kunstenares

Museumvoorwerpen – verdiepende en verwerkingsles
Workshop ‘maak je eigen 3D kunstwerk’, met eventueel excursie naar het museum. Als er plek is
in het museum, dan bieden wij de mogelijkheid daar de kunstwerken tentoon te stellen.
groep: 4, 5, 6 (in de leerlijn voor groep 5)
lessen en locatie: In museum / Op school
prijs: €180,-

Turftrappen – verdiepende les
Excursie naar het museum, eventueel in combinatie met een rondwandeling door het landschap.
In het museum wordt dieper ingegaan op turfsteken dmv gereedschappen.
groep: 6
lessen en locatie: 60 min. In museum
prijs: €25,-

Kerk in zicht – verdiepende les
Excursie naar het museum en evt kerk. Verdiepende les over religie in Ouder-Amstel.
Museumbezoek kan na herinrichting.
groep: 7
lessen en locatie: 30 min. per locatie. In museum en kerk
prijs: €25,-

Over onderstaande onderwerpen kan op verzoek een les worden ontwikkeld:
•

•

•

•

•
•
•

Erfgoed?
Wat is een museum? Wat bewaren we daar, en waarom? Wat is erfgoed en wanneer
wordt een voorwerp erfgoed? Verschillende lessen per groep.
De strijd tegen het water
Ouder-Amstel, met zijn ingeklonken landschap, voerde constant strijd tegen het water.
Hoe hielden we hier onze voeten droog? Het verhaal van Jan Benningh, die de eerste
dammen legde of over de inpoldering.
Vervoer en verkeer
Over o.a. de opkomst van de trekschuit en de aanleg van de Rijksstraatweg in
Duivendrecht.
Ontstaan van Ouder-Amstel
Zo’n 1000 jaar geleden werd Ouderkerk voor het eerst bewoond. Daarvoor groeide hier
vooral veenmos en was het onbewoonbaar. Waarom en hoe is Ouderkerk bewoonbaar
gemaakt en hoe ging het de jaren erna?
Oude ambachten
Napoleontische oorlog
Chappe telegraaf

