
 

 

VOORBEREIDENDE LES 
        voor op school 

 

  

Doelen:  -Leerlingen leren kenmerken van voorwerpen 
herkennen en onder woorden brengen. 
-Leerlingen kunnen uitleggen waarom hun eigen 
speciale schat voor hen van waarde is. 

 
Duur:  40 minuten 
 
Plaats:  In de klas 

 

 

Verzamelingen en schatten 

Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag wat 
een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het letterlijk 
veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een bijzonder 
verhaal bij hoort.  

Vraag de leerlingen om hun eigen schat van thuis mee te nemen. Dit kan een lievelingsknuffel zijn, 
maar ook schelpen, voetbalplaatjes, een bijzondere foto etc. Met de leerlingen kun je het vervolgens 
hebben over verzamelen, de voorwerpen en kenmerken. 

 

1. Introductie: Leg uit dat deze les over voorwerpen gaat. Een voorwerp is een moeilijk woord 
voor ding. Bij wijze van introductie kunt u enkele opmerkelijke voorwerpen tonen. Wat valt 
de kinderen op? Vorm, kleur, materiaal? Leg uit dat een voorwerp van alles kan zijn: een 
foto, een voetbal, een klok, een boek etc. Voorwerpen zijn dus ook overal. In de klas, op 
straat of bij de leerling thuis. 

 
2. Vervolgens kunt u middels verschillende vragen een gesprek voeren met de klas over de 

voorwerpen. Denk aan vragen als; wat is jouw schat, waarom is jouw schat zo belangrijk, hoe 
ziet hij eruit (teken hem na) etc.. 

 
3. Stel de kinderen de volgende vraag: Stel je voor: je moet plotseling je huis uit! Natuurlijk 

worden jij, je familie en de huisdieren het eerste in veiligheid gebracht. Dan komt het bericht 
dat ieder maar één ding uit huis mag meenemen. Het maakt niet uit wat het is. Jij mag kiezen 
wat jij wilt meenemen om te bewaren. Waarom juist dat voorwerp?  

 
4. Het gesprek kun je ook in de vorm van een spel doen: Ga met uw leerlingen in een kring 

zitten. Een van de leerlingen noemt een aantal kenmerken van zijn eigen schat. Het is aan de 
overige leerlingen om te raden wat het is. Wanneer het juiste antwoord is gegeven mag de 
volgende leerling iets vertellen over zijn/haar schat.  

 


