
SAMENWERKINGSPARTNERS
Kennis Centrum Rotterdam, KCR platform 
‘Rotterdams CKV’, UNESCO Hogeschool 
Rotterdam (4de jaars studenten CMV /  
Social Work) en diverse PO en VO scholen.  
Samen staan we midden in de Rotterdamse 
maatschappij met 174 nationaliteiten. Dat 
komt ook tot uiting in ons educatie-aanbod.  
Hierin identificeren we ons sterk met de 
kernwaarden van UNESCO, zoals respect, 
zelfvertrouwen, behulpzaamheid, vriendschap 
en zelfreflectie. Het museum draagt graag bij 
aan een verdraagzame, eerlijke en gezonde 
samenleving waarin mensen respectvol  
met elkaar en de wereld om hen heen 
kennismaken en waarin zij harmonieus  
samenwerken en - leven.

KOSTEN
Entree t/m 18 jaar GRATIS
Entree begeleiders GRATIS
Museumles (1 uur) € 70
Workshop (1,5 uur) € 90

CJP CULTUURKAART 
Betalen met cultuurkaart en web-order  
is mogelijk.

GROEPSGROOTTE VO
Maximaal 2 groepen van 15 leerlingen
Minimaal 1 begeleider per 15 leerlingen

OPENINGSTIJDEN
Het museum opent doordeweeks om 11 uur, 
wij raden aan om het schoolbezoek te plannen  
tussen 9 en 11 uur. 
Reguliere openingstijden 
Ma - vr  11:00 - 16:30 uur 
Za  11:00 - 17:00 uur 
Zo  12:00 - 17:00 uur

INFORMATIE EN BOEKINGEN
Naar aanleiding van deze folder nog  
vragen? Neem dan contact op met Larisa 
Sjoerds, educatie medewerker van het  
Chabot Museum: (010) 436 37 13 of 
l.sjoerds@chabotmuseum.nl
  
Chabot Museum
Museumpark 11
3015 CB Rotterdam
(010) 436 37 13
www.chabotmuseum.nl

Kijk op onze website voor alle activiteiten, 
voorwaarden, huisregels en het educatie 
aanbod voor zowel PO als VO: 
www.chabotmuseum.nl en like ons 
op Facebook!

Graag tot ziens in 
het Chabot Museum!

Foto: Bob Goedewaagen

Toffe middag! Op 
pad met 5 CKV-ers in 

het Museumpark! 
:)

d

CHABOT TRAKTEERT!
Elke maand verloten wij een gratis 
museumles. Iedere eerste dag van de 
nieuwe maand plaatsen we een 
aanbieding op onze Facebook pagina. 
Reageer als eerste en win!

X

EDUCATIE  
VOORTGEZET 
ONDERWIJS
2017-2018

Puur en eigenzinnig 
ÉCHT ROTTERDAMS!

HEEFT ROTTERDAM EEN HART?

MODERNE ARCHITECTUUR: LICHT, LUCHT EN RUIMTE

CHABOT TRAKTEERT!
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MODERNE ARCHITECTUUR:  
LICHT, LUCHT EN RUIMTE
(Bovenbouw VMBO/HAVO/VWO  
en MBO/HBO, 60/90 minuten). 
Zijn de dromen en daden van de 21e - eeuwse 
leerlingen (generatie Z) heel anders dan de 
idealen van de vroeg 20e - eeuwse ‘moderne’ 
mens? In deze museumles gaan we, a.d.h.v.   
3 opdrachten naar keuze (kijk, teken, schrijf, 
fotografeer, film of vlog), in tweetallen en 
gezamenlijk in gesprek. 

Aan bod komt de modernistische bouwstijl 
(1938), gebaseerd op de principes Licht, Lucht 
en Ruimte en de ideeën van pioniers als Le 
Corbusier en Gropius. Ook is er aandacht voor 
het expressionistisch werk van de ‘Rotterdamse 
Van Gogh’: Henk Chabot (1894-1949) en zijn 
tijdgenoten. 

Deze les past goed bij de examenstof  
‘Cultuur van het Moderne’ en is geschikt   
voor CKV bovenbouw leerlingen met een 
eigen onderzoeksproject.

HEEFT ROTTERDAM EEN HART? 
(Onderbouw VMBO/HAVO/VWO, 
60/90 minuten) 
Tijdens deze museumles worden (actuele) 
thema’s besproken zoals oorlog en vrede en 
waarom we elk jaar herdenken. Door hardop 
denken en kijken, door te tekenen, een 
gedicht te schrijven en te filosoferen leren  
de leerlingen dat een kunstwerk bijzondere 
vragen kan oproepen en antwoorden kan 
geven. Naar aanleiding van de iconische 
werken van schilder en beeldhouwer Henk 
Chabot zoals Brand van Rotterdam (1940) en 
Familiegroep/Vluchtelingen (1943) bespreken 
we de persoonlijke gevolgen van oorlog en  
het bombardement op Rotterdam op 14 mei 
1940, waarbij in een kwartier tijd de gehele 
Rotterdamse binnenstad werd verwoest.  
Deze les sluit goed aan bij de vakken  
Nederlands, Geschiedenis, Maatschappijleer 
en Beeldende Kunst. 

BEZOEK OP MAAT
Het Chabot Museum biedt ook programma’s op maat aan. Heb 
je speciale wensen? We denken graag met je mee om jouw 
leerlingen precies de goede les te bieden. In het kader van het 
nieuwe CKV bieden we ook een multidisciplinaire route aan 
waarbij in co-creatie met een culturele instelling een workshop 
kan worden georganiseerd. Een combinatiebezoek - ter  
aanvulling op het gedachtegoed van het ‘Nieuwe Bouwen’ -  
behoort ook tot de mogelijkheden, zoals een bezoek aan Huis 
Sonneveld (1933), museumwoning De Kiefhoek (1927, 
Rotterdam-Zuid), de Van Nelle fabriek (1930, UNESCO  
Werelderfgoed) of een van de musea in het Museumpark.

Deze museumlessen  
zijn goed te combineren  
met een stadswandeling  
langs het beeld ‘De ver-
woeste stad’ van Ossip 
Zadkine en de beeldenroute 
op de Westersingel met  
internationale sculpturen  
uit de periode 1905-2001.

De museumlessen zijn 
kosteloos uit te breiden  
met een voorbereidende 
PowerPoint presentatie  
die in de les kan worden 
gebruikt, een zelfstandige 
CKV opdracht en de Chabot 
Museum bouwplaat (pdf). 
Geef bij je boeking aan wat 
je zou willen ontvangen.

Verder is er een film over 
Henk Chabot in het Chabot 
Museum (20 min.) en de 
film over het ontstaan van 
de Van Nelle fabriek (26 
min.). Beide films zijn ook 
online beschikbaar om in  
de klas te laten zien.

KLEINSCHALIG, INTIEM, 
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 
EN … JARIG!
Wie jarig is, trakteert! Het Chabot Museum is al 25 jaar 
(1993-2018) een kleinschalig, intiem museum waarin  
beeldende kunst, architectuur en (Rotterdamse)  
geschiedenis samenkomen. De moderne villa is  
inmiddels 80 jaar (1938-2018)! Onze enthousiaste  
museumdocenten nemen de leerlingen mee op een 
interactieve rondleiding in en om het gebouw en  
langs de kunst. Omdat het museum rust en openheid 
uitstraalt, kunnen de leerlingen zich goed concentreren  
op onze museumlessen. 

Wat we precies trakteren?  
 Kijk op de achterkant van deze folder!

TIPS

DOCENTENPAS 
Docenten zijn bij ons altijd 

gratis welkom. Stuur een verzoek 
via je school-email voor de 

docentenpas 2017/2018 naar: 
l.sjoerds@chabotmuseum.nl

Het was
 prachtig! 

We hebben 
genoten van 

het expressionisme!

Museumpark, mei 1940. Foto: Stadsarchief Rotterdam
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