Overzicht Musea in de buurt
Voor het schooljaar 2018-2019 krijgen scholen een bedrag van € 11,87 per leerling
voor cultuureducatie vanuit het Rijk. Met ingang van schooljaar 2018 -2019 wordt dit
bedrag opgehoogd met 3 euro per leerling voor museumbezoek . In de buurt is er een
ruime keuze van musea. Hieronder een beknopt overzicht.

Gorcums Museum
Het Gorcums Museum is een veelzijdig museum. Het vertelt de geschiedenis van de stad, toont
Gorcumse schilderijen uit de Gouden Eeuw en kunst van nu. Van de strijd tegen het water tot
Abraham Bloemaert. Het museum heeft een gevarieerde collectie Gorcumse kunst. Maak kennis met
17e-eeuwse meesters die Gorinchem heeft voortgebracht, zoals Abraham Bloemaert, Gerard van
Kuyll en Jan Meerhout. En met kunstenaars die in de 20e eeuw in Gorinchem woonden en werkten,
onder wie Ad Dekkers en Peter Struycken. Duik op de eerste verdieping in de geschiedenis van de
stad. Met de Martelaren, vestingwerken en de onnavolgbare burgemeester Van Rappard. Daarnaast
zijn er twee wisselende exposities per jaar.
Kosten: € 1,- per leerling (uitgezonderd contribuanten en op woensdag) € 30,- bezoek expositie onder
begeleiding van een gids. Gratis lesbrief/kijkwijzer beschikbaar voor alle klassen

De Koperen Knop
Op een woonheuvel staat een 17de-eeuwse boerderij. In en rond dit historische pand wordt de
geschiedenis van de Albasserwaard verteld. Museum De Koperen Knop bestaat uit een
hoofdgebouw, een smederij, een hoepelmakerij en een grote museumtuin. Het voorhuis is ingericht
als deftige boerenwoning, met oude woonkeuken, provisiekelder, de mooie kamer, de opkamer, de
rentenierskamer en de bibliotheek en leeskamer. Verschillende stijlen lopen er door elkaar. In de
entreehal, of het rijgebint, hangt een prachtige tegelcollectie. De stal is nu een moderne
expositieruimte, waar kunst en geschiedenis centraal staan. Achter de boerderij ligt de grote
museumtuin, met knotwilgen en een boomgaard. Van 1 april t/m 1 oktober is er een theetuin, ook is
er een museumcafé.
Kosten: De kosten zijn € 1,– per leerling plus € 20,- per rondleider voor elke 20 leerlingen of meer, met
een minimum bedrag van € 50,-. 2 begeleiders zijn gratis. Een demonstratie van de smid en/of
hoepelmaker kost € 5,- extra.

Slot Loevestein
Hoezo, saaie rondleidingen door musea? Op Slot Loevestein kun je zelf de geschiedenis uitpluizen:
speuren, spelen, knallen, kijken, luisteren en leren. Er zijn altijd gidsen aanwezig om je op weg te
helpen, en om spannende verhalen te vertellen over de rijke geschiedenis van het kasteel.
In 1001 bommen & granaten maken leerlingen op een leuke manier kennis met een 17e eeuwse
vesting in de Hollandse Waterlinie. Ook de relatie met Gorinchem komt aan bod.

Kosten: Onderstaande prijzen zijn geldig voor 2018 en gelden per leerling. Prijs is inclusief één gratis
begeleider per 5 leerlingen, bij een minimaal aantal van 25 leerlingen.
Sleutelbezoek:
Ontdek de geschiedenis van Slot Loevestein met de 1001 bommen en granaten presentatie en ga op
stap met je eigen sleutel en het opdrachtenboekje ‘Op verkenning in de vesting’ in het kasteel en
vesting. Scholenmaandag: € 7,00. Dinsdag t/m vrijdag: € 8,00.
Rondleidingen:
De gids geeft een rondleiding door het kasteel en vertelt verhalen naar keuze over de middeleeuwen,
de Nederlandse Opstand en de Hollandse Waterlinie. Scholenmaandag: € 7,00. Dinsdag t/m vrijdag: €
8,00.
Haal het meeste uit je bezoek aan Loevestein en combineer een rondleiding met het sleutelbezoek en
het opdrachtenboekje ‘Op verkenning in de vesting’! Op scholenmaandag € 11,00. Dinsdag t/m
vrijdag: € 12,00.
Lessen:
Kies voor een van de drie lessen van Reizen in de Tijd. Kosten per les zijn € 162,50 per klas, voor
maximaal 30 leerlingen.
Schoolreisje:
Je kunt natuurlijk ook verschillende elementen combineren en er een dagje uit van maken! Combineer
een rondleiding met het sleutelbezoek. Of kies voor een speurspel in het natuurgebied rondom de
vesting. Met behulp van opdrachtkaarten loop je kriskras door de natuur en beantwoord je vragen en
opdrachten. Een schoolreisje is ook te combineren met een bezoek aan indoor speelparadijs Kids
Castle. Voor meer prijsinformatie neem je contact met ons op via het reserveringsformulier.

Geofort
GeoFort is een educatief themapark op het gebied van kaarten en navigatie. Op speelse wijze kom je
hier van alles te weten over oude en nieuwe geo-technieken. Speuren en ontdekken staan centraal.
Dit alles op een spannend en prachtig forteiland in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Raak
gedesoriënteerd in een donkere ondergrondse gang. Word uitgedaagd in het geurendoolhof en raak
gefascineerd door kaartschaal en projecties. Ga miljoenen jaren in de tijd terug door aan de 4D-globe
te draaien. Of stap in een lift die je naar de kern van de aarde brengt waarbij je verschillende
aardlagen tegen komt. Ook kun je speuren, klauteren en spelen in de Vleermuisspeurtuin van
Staatsbosbeheer. En als je alles hebt gezien, neem dan plaats op het terras met adembenemend
uitzicht over het waterlinielandschap of geniet in het 3D Café van diverse lekkernijen! Niet voor niets
ontving GeoFort de prijs voor “Beste kindermuseum van de wereld 2016”.
Kosten: Voor € 10,50 heeft u toegang tot zowel de binnen- als buitenactiviteiten van de
GeoExperience.- Kinderen t/m 3 jaar zijn gratis

Nationaal Glasmuseum
Onze ervaren museumdocenten geven les over uiteenlopende onderwerpen. Dat kan een introductie
zijn bij de start van bijvoorbeeld een projectweek of zij gaan dieper in op een kenmerkend aspect
wanneer de school met onze leskisten werkt. De museumdocenten werken zowel in het museum als
in de Glasblazerij.
De kleuters en groep 3 bezoeken de Glasblazerij. Daar zijn ze getuigen van glasblazen. Ze zien, voelen
en horen alles wat bij het ambacht komt kijken.

De groepen 4 t/m groep 8 en klassen uit het Voortgezet Onderwijs kunnen langskomen voor een
gecombineerd bezoek. Zij beginnen in de Glasblazerij waar zij eerst het ambacht van glasblazen leren
kennen. Daarna krijgen ze een verdiepende rondleiding in het Nationaal Glasmuseum door een van
onze museumdocenten.
Kosten:
Groep 1, 2 en 3
Activiteit: Bezoek aan de Glasblazerij
Dagen: Dinsdag t/m vrijdag
Duur: 60 tot 90 minuten (in overleg)
Maximale groepsgrootte: 50 leerlingen, 10 begeleiders
Prijs: gratis
Groep 4, 5, 6, 7 en 8
Activiteit: Gecombineerd bezoek Nationaal Glasmuseum
Dagen: Dinsdag en donderdag
Duur: 120 minuten
Maximale groepsgrootte: 30 kinderen, 6 begeleiders
Prijs: entree gratis, rondleiding € 15 per museumdocent (max. 10 leerlingen)

Biesbosch Museumeiland
Het Biesbosch MuseumEiland ligt in het hart van Nationaal Park De Biesbosch, een uniek
zoetwatergetijdengebied dat sinds 1994 de status Nationaal Park heeft.
Het is natuur, gevormd door een voor Nederland kenmerkende cultuur-historie. Hier hebben mensen
eeuwenlang gewerkt met en tegen het water, polders gemaakt, de natuur naar hun hand gezet met
een heel eigen griend- en rietcultuur. De vaste collectie is te zien in zeven themapaviljoens en neemt
de bezoeker mee van de ontstaansgeschiedenis van het zoetwatergetijdengebied tijdens de SintElisabethsvloed in 1421 tot het huidige uitnodigende recreatiegebied. Met de historische griend De
Pannekoek aan de overzijde clustert het Biesbosch MuseumEiland allerlei activiteiten, van
tentoonstellings-bezoek tot horecapleisterplaats voor recreanten, van vertrekpunt voor de
fluisterboot tot uitvalsbasis voor verschillende fiets- en wandelroutes.
Kosten: Diverse onderwijsprogramma’s, vanaf € 2,50 p.p.

Nederlands Zilvermuseum
Bezoekers zien, voelen, ruiken en horen zilver en ontdekken nog veel meer over dit veelzijdige
edelmetaal in de Wereld van Zilver in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. Een plek waar je
zilver kunt bewonderen én er zelf mee aan de slag kunt, met ’s werelds grootste zilver-doe-tafel, een
echte Zilversmederij en een Zilverlab, en wisselende tentoonstellingen. Je ziet in het museum alle
kanten van het bijzonder veelzijdige edelmetaal.
Kosten: € 5,- per leerling inclusief materiaal in workshop
Begeleiders per 10 kinderen 1 gratis (voor groep 1/2 adviseren wij 4 kinderen per 1 begeleider)

Nationaal Baggermuseum
Het Nationaal Baggermuseum is uniek in de wereld. Alleen in Sliedrecht staat het heden en verleden
van het baggerbedrijf museaal centraal. Historische, maar ook moderne modellen van

baggervaartuigen zijn er te zien. Het merendeel van de collectie bestaat uit scheepsmodellen. Deze
geven een indruk van de ontwikkeling in de baggerindustrie. Het museum beschikt ook over een
grote hoeveelheid historische foto’s, oude prenten en tekeningen. Verspreid over het museum
bevinden zich opgebaggerde voorwerpen: van kanonskogels tot pijpenkoppen. In de filmzaal zijn
films over baggerwerkzaamheden te zien. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden voor het Palmeiland
van Dubai.
Kosten: € 1,00 p.p. + € 10,00 Rondleiding

