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Over de Open Monumenten Klassendag
Wat?
Leerlingen uit groep 7 en 8 bezoeken een monument.

Waarom?
Leerlingen de kans geven om in aanraking te komen met monumenten en ter plekke te beseffen èn zelf te
ervaren dat monumenten diverse verhalen te vertellen hebben. Hiermee wordt een basis gelegd voor een
waardering voor monumenten.

Waar?
In monumenten die vallen onder een deelnemend comité Open Monumentendag.

Wanneer?
De vrijdag voorafgaand aan de Open Monumentendag, jaarlijks in het tweede weekend van september.

Hoe?
De Stichting Open Monumentendag nodigt scholen uit de deelnemende gemeenten uit. Daarna verloopt het
contact met de scholen via de comités. De Stichting zorgt voor de verspreiding van uitdagend lesmateriaal
voor gebruik voor, tijdens en na de Open Monumenten Klassendag.

Wie?
Stichting Open Monumentendag, gemeentelijke comités Open Monumentendag, monumenteigenaren,
rondleiders, leerkrachten en leerlingen.

Meer weten?
In deze folder vindt u meer informatie over dit project en een impressie van het diverse lesmateriaal.
Mocht u na het lezen van deze folder enthousiast zijn of vragen hebben kunt u contact opnemen met
Stichting Open Monumentendag via info@openmonumentendag.nl.

Comité:

‘Het grote aantal aanmeldingen
heeft ons aangenaam verrast.’
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Educatief traject
Opbouw educatief traject
Onderdeel

Doelen

Wanneer

Lesmateriaal

Introductieles

ppLeerlingen activeren
hun voorkennis.
ppLeerlingen breiden hun
kennis uit over monumenten in het algemeen
en het te bezoeken
type monument in het
bijzonder.

ppVóór het bezoek aan
het monument.

ppHandleiding deel
voor de leerkrachten:
introductieles*
ppDvd*
ppEventueel lokale
informatie

Bezoek
monument

ppLeerlingen bezoeken het
monument en ontdekken de bijzonderheden
van het monument met
behulp van de
Monumentenkijker.
ppLeerlingen leggen hun
ervaringen vast op foto’s.

ppVrijdag vóór de Open
Monumentendag:
Open Monumenten
Klassendag.

ppMonumentenkijkers*
ppFotocamera’s
ppEventueel lokale
informatie

Afronding

ppLeerlingen verwerken
hun ervaringen op een
creatieve wijze.

ppKort na het bezoek
aan het monument
(bij voorkeur nog
dezelfde dag).

ppHandleiding deel
voor de leerkrachten:
afrondende les*
ppMonumentenkaart*
ppKnutselmateriaal
ppGemaakte foto’s

* Onderdeel van het lesmateriaal van de Open Monumenten Klassendag dat wordt geleverd door de landelijke
Stichting Open Monumentendag.

Leerkracht:

‘Leerlingen vonden het
op een prettige manier
spannend.’
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Begraafplaats

Monumensjes
De rode draad in het lesmateriaal vormen de Monumensjes. Bij elk monumenttype
hoort een Monumensje, een figuurtje dat het monument een menselijk gezicht
en een verhaal geeft. De Monumensjes zijn de vroegere bewoners of gebruikers
van een monument. Zo is er een molenaar die bij de molen hoort en een non bij
het klooster. De Monumensjes spelen de hoofdrol in de introductiefilm en op de
Monumentenkijkers. Met bijzondere feiten en verhalen over de monumenten
brengen de Monumensjes in het lesmateriaal de monumenten tot leven.

Aansluiting kerndoelen
Met de lesmaterialen ontdekken de leerlingen
wat monumenten zijn en proberen ze zich
voor te stellen hoe het leven op en om het
bezochte monument er vroeger uit zag.
Het lesmateriaal sluit aan op de kerndoelen
binnen het domein Oriëntatie op jezelf en
de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Leerling:

‘Het was leuk
èn leerzaam.’

Voorbeeld Monumensje: Roderick de Ridder
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Onderdelen lesmateriaal
Handleiding
In de handleiding staat duidelijk omschreven wat er van de diverse betrokkenen verwacht wordt en hoe het
lesmateriaal optimaal gebruikt kan worden.

Dvd
De dvd bevat een introductiefilmpje voor de introductieles. In dit animatiefilmpje maken de kinderen op
speelse wijze kennis met monumenten en ontdekken ze welke typen monumenten er zijn. Vervolgens is er
per monumenttype een informatiescherm met aanvullende informatie. Een leerkracht gebruikt alleen het
informatiescherm van het monumenttype dat hij met zijn klas gaat bezoeken.

Monumentenkijkers
Er zijn verschillende Monumentenkijkers ontwikkeld behorend bij zestien typen monumenten. Op pagina 8
ziet u een overzicht van de verschillende Monumentenkijkers en bijbehorende Monumensjes. De leerkracht
ontvangt voor elke leerling de Monumentenkijker die hoort bij het monument dat hij met zijn groep gaat
bezoeken. Scholen die een ander monumenttype bezoeken dan in het overzicht staat, ontvangen de Algemene
Monumentenkijker.
Op de kijkers staan kijken, ervaren en beleven centraal. Aan de hand van dagboekfragmenten leidt het
Monumensje de kinderen door het monument en wijst ze op interessante feitjes en bezienswaardigheden.
De dagboekfragmenten worden afgewisseld met vragen. Deze vragen stimuleren de leerlingen zich een
mening te vormen over het monument en prikkelen de fantasie van de leerlingen. Aan de hand van de kijker
vormen de leerlingen zich een beeld van het vroegere leven in en om het monument. Het is de bedoeling dat
de leerlingen zoveel mogelijk zelf op onderzoek uitgaan en ter plekke foto’s maken.
De Monumentenkijkers zijn niet ontwikkeld voor een unieke locatie maar voor een type monument. Er is
bijvoorbeeld een Monumentenkijker Fort, deze kijker kan voor alle forten in Nederland gebruikt worden. Het
is de taak van de rondleider om de algemene informatie uit de kijker aan te vullen met specifieke informatie
over het fort waar de leerlingen op dat moment zijn. In de handleiding staan handvatten hoe de rondleider dit
kan doen.

Monumentenkaart

Leerling:

Na het bezoek volgt een
creatieve afronding in de klas.
De kinderen verwerken hun
ervaringen op een
persoonlijke Monumentenkaart.
Op de ene kant van de kaart
kan geschreven worden, op
de andere kant van de kaart
kunnen de kinderen knippen, plakken, de gemaakte foto’s opplakken enzovoorts. De kaarten kunnen mee naar
huis worden genomen, worden opgehangen in de klas, of kunnen voor comité of monument de basis vormen
voor een nieuw initiatief.

‘Eigenlijk zijn we door
de geschiedenis gelopen.’
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Wie doet wat en wanneer?
De Open Monumenten Klassendag kan alleen een succes worden met de inzet van de volgende betrokkenen:
Stichting Open Monumentendag, comités Open Monumentendag, monumenteneigenaren, rondleiders,
leerkrachten en leerlingen. In onderstaand schema staan de belangrijkste taken en momenten.
Wanneer

Wat

Wie

Tot 15 maart

ppAanmelden voor Open Monumenten Klassendag via
de inlog van de website:
www.openmonumentendag.nl
ppBij aanmelding aangeven of alle scholen benaderd
mogen worden of een beperkt aantal scholen

Comité

Na 15 maart

ppWervende folder versturen naar door comités
opgegeven scholen (scholen kunnen zich via een
aanmeldingskaart opgeven bij de stichting)
ppHandleiding Open Monumenten Klassendag naar
comités versturen.
ppEventueel ondersteunen van de werving doordat
comités contact opnemen met scholen

Stichting

15 april

ppEerste sluitingsdatum aanmelding scholen

Scholen

Na 15 april

ppAantal aanmeldingen doorgeven aan de comités
ppAls het aantal aanmeldingen tegenvalt kunnen
comités nabellen met scholen

Stichting
Comité

1 mei

ppUiterste sluitingsdatum aanmelding scholen

Scholen

Na 1 mei

ppDefinitief overzicht van deelnemende scholen wordt
doorgegeven aan de comités (incl. contactpersoon,
adresgegevens, aantal groepen en aantal leerlingen)
ppVanaf dit moment verloopt de communicatie met de
scholen via de comités

Stichting

15 mei

ppUiterste datum van doorgeven van de keuze van
de monumenten (en Monumentenkijkers) op
www.openmonumentendag.nl, met vermelding van
de aantallen per school/groep
ppSchool en monumenten zijn nu gekoppeld

Comité

Na 15 mei

ppRegelen dat er een rondleider bij het monument is
ppMondeling toelichten wat er van de rondleiders
wordt verwacht

Comité

15 juni

ppVersturen lesmateriaal naar scholen en naar comités

Stichting

Stichting
Comité

Comité
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Impressie van
het lesmateriaal
Rondleider:

‘De Monumentenkijker stimuleert
de leerlingen om heel bewust om zich
heen te kijken.’

8

Open Monumenten Klassendag in het kort

Monumentenkijkers
Er zijn 17
verschillende
kijkers; voor
16 specifieke
monumenten,
en 1 algemene
kijker voor
de overige
monumenten.
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Binnenkant Monumentenkijker: Walter de Wachter
doet zijn verhaal en stelt allerlei vragen over zijn fort.
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Overig lesmateriaal
Leerkracht:

‘Leerlingen
vinden het
erg bijzonder
dat een
monument
speciaal
voor hen
opengaat.’

Open
Monumenten
Klassendag
Handleiding

Handleiding
voor comités,
leerkrachten en
rondleiders.

Introductieles
Open Monumenten
Klassendag
Monumentenkaart, voor
een creatieve, klassikale
verwerking van de ervaring.

DVD met introductiefilm en
voor elk type monument
een informatiescherm.

Meer weten?
Neem contact op met
Stichting Open Monumentendag
info@openmonumentendag.nl
Stichting Open Monumentendag
Herengracht 474
1017 CA Amsterdam
T 020 - 422 21 18
www.openmonumentendag.nl

Hoofdsponsor

Dit project is (mede) mogelijk
gemaakt door het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

