
 

Versie  mei 2019 

 

Schoolbezoek Duivenvoorde 2019 

Voorschoten seizoen 2018 
 

Bezoek aan Kasteel Duivenvoorde door leerlingen groep 6 Voorschotense 
basisscholen in het museumseizoen 2019! 

 

 

Voorschoten, mei 2019 

Aan de basisscholen in Voorschoten, 
 
Het bestuur van Kasteel Duivenvoorde en het Comité Open Monumentendag Voorschoten nodigen alle 
leerlingen van groep 6 ook in 2019 van harte uit om kennis te komen maken met het kasteel en haar 
geschiedenis. 
 
Iedere school is vrij om zelf een datum te kiezen 
U kunt u zelf een datum kiezen uit onderstaande periodes. Dit betekent dat er ruim aantal weken 
beschikbaar is voor een bezoek aan het kasteel. 
2019:   dinsdag 28 mei t.e.m. vrijdag 19 juli 

dinsdag 17 september t.e.m. vrijdag 18 oktober 
Tijdstip: om 9.30 of 10.30 uur 
 
Programma en lesbrief 
Voor groepen 6 van de basisschool is er de rondleiding ‘kasteelbewoners!’. Tijdens dit interactieve 
programma gaan de kinderen met de gids op avontuur door het kasteel. Ze maken kennis met 
Watergeus Arent en ontdekken hoe het kasteel vroeger is bewoond en gebruikt. De kinderen gebruiken 
hierbij bijna al hun zintuigen; hun ogen en oren natuurlijk, maar ook hun handen en zelfs hun neus! 
De rondleiding duurt ongeveer een uur en eindigt op de kinderzolder. 
Voor deze rondleiding is een lesstofvervangende lesbrief beschikbaar. 
 
Aanmelden 
U kunt de door u gewenste datum- en het tijdstip rechtstreeks aanvragen bij het kasteel via 
activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl 
Vermeldt u hierbij: 
1. Aantal leerlingen groep(en) 6; bij parallelgroepen 2 aparte tijden opgeven  
2. Gewenste datum en tijdstip ( zijn er meerdere data mogelijke dan maakt dat het inplannen 

makkelijker) 
3. Naam van de school, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres 

mailto:activiteiten@kasteelduivenvoorde.nl
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Voorbereidende lesbrief 
U kunt uw bezoek voorbereiden aan de hand van een lesbrief. 
 
Het bezoek aan Duivenvoorde en de lesbrief sluiten aan op de volgende kerndoelen: 
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > Mens en samenleving  
34  De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en 
anderen. 
37  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.  
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > Natuur en techniek  
44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm 
en het materiaalgebruik.  
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > Ruimte  
47  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, 
verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.  
ORIËNTATIE OP JEZELF EN DE WERELD > Tijd  
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van 
tijd en tijdsindeling te hanteren. 
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken 
en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; 
pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.   
53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.  
KUNSTZINNIGE ORIËNTATIE  
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen 
mee uit te drukken en om er mee te communiceren.  
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 
 

 
 
Er zijn voor uw school aan dit bezoek geen kosten verbonden! 
Het normale tarief voor schoolbezoeken is € 5 per kind. Kasteel Duivenvoorde ondersteunt dit initiatief 
van het Comité Open Monumentendag Voorschoten van harte en heeft speciale tariefafspraken 
gemaakt met het Comité. Vandaar dat  dit bezoek voor de basisscholen helemaal gratis is.  
 
Verdere gang van zaken 
Kasteel Duivenvoorde bevestigt de met uw school gemaakte afspraak in een e-mail en stuurt u 2 weken 
voorafgaand aan uw bezoek de lesbrief toe. 
Tijdens het bezoek moet uw groep worden begeleid door tenminste twee en maximaal 4 volwassenen 
(bij voorkeur de leerkracht en één of meerdere ouders afhankelijk van de grootte van de groep).  
Fietsen moeten in de fietsenstalling worden geparkeerd. 
 
Tot slot 
Het Comité OMD en kasteel Duivenvoorde hopen dat u uw (toekomstige) groep 6  aanmeldt voor deze 
activiteit en verheugen zich op de komst van de leerlingen in de verwachting dat zij veel plezier zullen 
beleven aan dit bezoek! 


