Educatie aanbod Stadsmuseum Grave 2022-2023
Bezoek aan het Stadsmuseum Grave met gidsen:
1. ‘Wisseltentoonstelling’ met een gids. Dit als het onderwerp geschikt is voor
scholen. Geschikt voor groep 5-8 en brugklas. Duur: in overleg.
2. ‘Bezoek aan de Hampoort en/of onderaardse gang’ met gidsen. Geschikt
voor groep 1-8 en brugklas. Duur: ong. 1 uur.
3. ‘Conservator in één dag’. Activiteitencircuit in het museum met gidsen. Geschikt
voor groep 5-8. Duur: ong. 1 ½ uur.
4. ‘Strijden tegen water – vroeger en nu’. Presentatie, quiz en film over de
Beerse Overlaat en de Stuw van Grave/Nederasselt in het museum of op school
met een gids. Geschikt voor groep 5-8. Duur: ong. 1 ¼ uur.
5. ‘Onderwijs aan blinden en slechtzienden, toen en nu’ Leskist op school,
presentatie en activiteitencircuit in het museum met gidsen. Geschikt voor groep
1-8. Duur: ong. 1 ½ uur.
6. ‘Jan de Jong woningen – Grave West’. Presentatie op school en speurtocht
door de wijk met een gids. Geschikt voor groep 5-8. Duur: ong. 1 ½ uur.
7. ‘Archeologische tuin’. Ervaren hoe een archeoloog te werk gaat. In het museum
en de archeologische tuin bij het museum met gidsen. Kosten: € 40,- Geschikt
voor groep 1-8. Duur: ong. 1 ½ uur.
8. ‘Stoepplantjes’. Presentatie, tekenactiviteit en nabespreking met een gids.
Geschikt voor groep 3-8. Duur: ong. 1 ½ uur.

Bezoek aan het Stadsmuseum Grave zonder gids:
9. ‘Kijkwijzer permanente tentoonstelling’. Geschikt voor groep 7-8 en
brugklassers. Duur: ong. 1 uur.
10. ‘Kijkwijzer permanente tentoonstelling’. Geschikt voor groep 5-6. Duur: ong.
1 uur.
11. ‘Fotokijkwijzer permanente tentoonstelling’. Geschikt voor groep 3-4-5.
Duur: ong. 1 uur.
12. ‘Fotokijkwijzer permanente tentoonstelling’. Geschikt voor groep 6-7-8.
Duur: ong. 1 uur.

Lessen n.a.v. JEELO projecten met gidsen:
13. JEELO ‘Leren voor later’ groep 5-6 OPGRAVINGEN: Ervaren hoe een
archeoloog te werk gaat. In het museum en de archeologische tuin bij het
museum. Kosten: € 40,- Duur: ong. 1 ½ uur.
14. JEELO ‘Leren voor later’ groep 7-8 NEDERLAND EN DE 2e WERELDOORLOG:
Bezichtiging Graafs Kazematten Museum. Duur: ong. 1 ½ uur.
15. JEELO ‘Leren van personen van vroeger’ groep 7-8 WILLEM VAN ORANJE:
Presentatie in museum en rondwandeling door Grave: Willem van Oranje en zijn
betekenis voor Grave. Duur: ong. 1 ½ uur.
16. JEELO ‘Beschermen van onze planeet’ groep 5-6 STRIJDEN TEGEN WATER
– VROEGER EN NU: Presentatie, quiz en film over de Beerse Overlaat en de Stuw
van Grave/Nederasselt in museum of op school. Duur: ong. 1 ¼ uur.
17. JEELO ‘Inrichting van je eigen omgeving’ groep 5-6 LEVEN IN EEN
MIDDELEEUWSE STAD: Uitleg materialen in museum en rondwandeling door
Grave. Duur: 1 ½ uur.
18. JEELO ‘Zorgen voor jezelf en anderen’ groep 3-4 OOG: Leskist op school,
presentatie en activiteitencircuit in museum. Duur: ong. 1 ½ uur.
19. JEELO ‘Omgaan met de natuur’ groep 5-6 BIOTOPEN ONDERZOEKEN:
Stoepplantjes: presentatie, tekenactiviteit en nabespreking. Duur: ong. 1 ½ uur.

Bezoek aan het Graafs Kazematten Museum met gidsen:
20. ‘Permanente tentoonstelling’. Korte presentatie en opdrachten. Geschikt voor
groep 7-8 en brugklas. Duur: ong. 1 ¼ uur

Rondwandeling door Grave met een gids:
21. ‘Educatieve rondwandeling door de historische binnenstad’. Thema nader af
te spreken. Geschikt voor groep 5-8 en brugklas. Duur: ong. 1 ½ uur.

Rondwandeling door Grave zonder een gids:
22. ‘Rondwandeling met opdrachten door Grave’. Thema: Historie. Kosten: €
15,- Geschikt voor groep 5-8. Duur: naar eigen inzicht.

In het kader van schoolprojecten kunt u altijd een beroep doen op
de medewerking / kennis van het Stadsmuseum Grave. Neemt u
hiervoor contact op met Lia Peters via gravinlia55@gmail.com
Alle activiteiten (behalve de archeologische tuin en de rondwandeling
zonder gids door Grave) zijn € 25,- per les/groep.

