
Het programma voor de schoolbezoeken is 
uitgewerkt voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Omwille van pedagogische redenen verwelkomen 
wij enkel kleuters uit de derde kleuterklas

Dagen
Nederlandstalig LAGER onderwijs: 
maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag

Franstalig LAGER onderwijs:
maandag, woensdagvoormiddag, donderdag 
en vrijdag 

Kleuters (enkel 3de kleuterklas) 
uitsluitend op woensdagvoormiddag.

Uren
• Van 10 tot 15 uur
 met lunchpauze in het museum en vrij spel 
 in het park 

• Van 9u30 tot 11u30 
 woensdagochtend

Prijs
Hele dag: 
€125 per groep van 1 tot en met 15 studenten.
Woensdagvoormiddag:
€75 per groep van 1 tot en met 15 studenten.
Voor meer informatie over onze openingsuren 
voor publiek kan u steeds een kijkje nemen op 
onze site www.kindermuseum.be

Een unieke 
pedagogische 

aanpak

De kinderen 
zijn actief

Ode aan de 
fantasie

Een rijkdom aan 
materiaal, een 
magische plek!

Mooie uitwerking 
van de thema’s

Een dynamische plek 
waar men zichzelf 

kan ontdekken

Een museum 
aangepast aan 

kinderen

Helpt kinderen om een museum 
te leren kennen

All e 
persoonlijkheden 

zijn tevr edenSpeels en 
leerrijk

Prima timing, goed 
georganiseerde dag

Verscheidenheid 
aan thema’s

Stimuleert de 
5 zintuigen

De kinderen 
verwonderen zich 
en leren bij op een 

niet-alledaagse 
manier

Hele mooie 
herinneringen

Over het Kindermuseum…  
Wat leerkrachten vertellen:

PRAKTISCHE INFO

Programma schoolbezoeken

Tel 02 640 01 07 van 9 tot 12u30 /Burgemeestersstraat 15 
1050 Brussel /info@childrenmuseum.be
www.kindermuseum.be



Vleugels om
te groeien

Tentoonstelling 2018-2022

De tentoonstelling wordt opgevat als een 
parcours in zes stappen om kinderen te 
helpen met opgroeien en uitvliegen. Het 
doel is om zichzelf en de wereld die hen 
omringt beter te leren kennen.
Tijdens een schoolbezoek worden de 
leerlingen verwelkomd door een gids van 
het museum. Elke gids leidt een groepje 
van 15 kinderen rond en geeft leven aan 
de tentoonstelling op een originele en 
interactieve manier.
« Vleugels om te groeien » geeft de 
kinderen bagage om het nest te verlaten. 
Om zowel letterlijk als fi guurlijk uit te 
vliegen. Ze ontdekken superkrachten in 
zichzelf om met nieuwe situaties om te gaan. 
Ze denken na over vriendschap en wat dit 
gedeelde avontuur kan betekenen. Ze gaan 
verschillende culturen ontdekken. Ze gaan 
creatieve uitdagingen aan met hun eigen 
ideeën en fantasie. En verstopt in een 
geheime wereld, dromen ze in hun eentje 
verder over hun belevenissen...

HOOFDSTUK 4

HOOFDSTUK 3

Culturen
HOOFDSTUK 5

Paradijsjes
In dit feeërieke decor kan je je eigen geheime 
wereld creëren. Installeer jezelf in het 
reuzenest, in de raket of in de betoverde 
bibliotheek en droom weg. In welk paradijsje 
voel jij je goed om te lanterfanten, te 
fantaseren of tot rust te komen?
Pedagogische boodschap:
Om op te groeien met anderen, is het noodzakelijk 
om je ook in je eentje goed te voelen. Deze zaal 
helpt kinderen een ruimte te kiezen die hen 
aantrekt en waar ze zich kunnen opladen. In hun 
geheime wereld ontdekken ze zichzelf, laten ze 
hun fantasie de vrije loop en ontdekken ze hun 
kracht en zelfvertrouwen.

Kom binnen in de grote hal waar 
een indrukwekkende vliegende 
machine op je wacht. 
Neem een vliegende start en 
ontdek het parcours van de 
tentoonstelling.
Opgroeien doe je op jouw tempo!

HET BEGIN VAN DE REIS…

De grote hal

HOOFDSTUK 2
Vriendschap Iedereen creatief

« Een vriend, waarvoor dient dat ? » vragen 
de kat en de muis zich af, twee ongewone 
maar onafscheidelijke vrienden. Volg het 
parcours van het huis van de muis naar het 
huis van de kat en ontdek de emoties en 
vragen die vriendschap oproepen. 
Pedagogische boodschap:
Het verhaal van de kat en de muis zet aan tot 
refl ectie over de emoties die bij vriendschap 
komen kijken, de manieren om die te beleven 
(sinds de opkomst van sociale media) en 
gebeurtenissen die een vriendschap op de 
proef stellen (een ruzie, een verhuizing...). 
Vriendschap is een groot avontuur! Het is niet 
altijd gemakkelijk, maar vrienden helpen je 
mee opgroeien.

HOOFDSTUK 1
Mijn superkrachten
Ontdek de avonturen van Ben en Lili, twee 
personages die soms moeilijke situaties 
tegenkomen. Trek jouw superhelden cape 
aan en help hen om oplossingen te vinden!
Pedagogische boodschap:
Terwijl kinderen opgroeien komen ze zowel 
gemakkelijke als moeilijke situaties tegen. 
Elk kind heeft superkrachten en talenten om 
daarmee om te gaan en deze te overwinnen.

Wat als Newton de appel had opgegeten? 
Wat als we een schilderij van Fernand 
Léger zouden kunnen omtoveren in een 
beeldhouwwerk? Wat als Roodkapje de wolf 
kon overmeesteren? Wat als een zintuiglijke 
tunnel ons zicht verandert? Wat als...
Pedagogische boodschap:
We zijn allemaal creatief! We kunnen allemaal 
out of the box-denken en oplossingen vinden 
door onze fantasie, intuïtie of logica te gebruiken. 
De spelletjes in deze zaal zijn gebaseerd 
op kunstgeschiedenis, fysica, literatuur... en 
moedigen de kinderen aan om vragen te stellen, 
hun omgeving te observeren, nieuwe ideeën 
voor te stellen en zich durven te vergissen en 
opnieuw te beginnen.

Ontdek de culturen uit verschillende 
landen en hun vele facetten: talen, rituelen, 
begroetingen, kledij... Je leert bij van anderen! 
Daarna is het aan jou om een nieuwe wereld 
te creëren waar iedereen zich goed kan 
voelen.
Pedagogische boodschap:
Kinderen groeien op door het contact met hun 
omgeving. Het kan verrijkend zijn om met andere 
culturen in aanraking te komen. De kinderen 
leren bij over anderen en over verschillen 
onderling. Door rekening te houden met ieders 
behoefte, denken ze na over wat noodzakelijk is 
om iedereen samen te laten leven.


