
VOORWIE 

Basisonderwijs: Groep 6-8 

LEERDOELEN 

- Leerlingen maken op speelse wijze kennis met

het begrip ritme en instrumenten uit verschillende

culturen.

- Leerlingen spelen ritmes na, bedenlc.en zelf een

ritme en ervaren wat ritme is.

SLUITAAN BIJ 

Kerndoelen: 47, 54, 56 

21st century skills: sociale en culturele 

vaardigheden 

BEZOEKADRES 

Tropenmuseum 

Linnaeusstraat 2 

1092 CK Amsterdam 

CONTACT 

Afdeling reserveringen 

088-0042840
reserveren@trop enmuseu m. nl 

VOORBEREIDINGSLES 

M•UtW• 

Het lesmateriaal bestaat uit een presentatie bestand met 

videomateriaal en opdrachten.

PRESENTATIE PDF 

Achteraan de presentatie staan de toelichtingen per pagina 

uitgeschreven. Let ook op de icoontjes voor film-muziek!

BENODIGDHEDEN 

- Digibord met geluid en internetverbinding

- Pen en papier

TIJDSINDELING 

INTRODUCTIE 

mm > slide 1 en 2

WOORDSPIN 

mmJ > slide 3

VIDEO'S 

f411.m11 > slide 4 en 5

OPDRACHT 

r+-JWi• >slides en 1

AFSLUITING 

mmi >slide8

MUSEUMBEZOEK 

t11Uhi1 

GROEPSINDELING 
Om het programma soepel te kunnen starten is het prettig als de 

leerlingen al zijn ingedeeld in groepen van maximaal 15 leerlingen. 

Per 10 leerlingen zorgt de school voor minimaal 1 begeleider. 

ONTVANGST 
In het museum wordenjullie ontvangen door een museumdocent. 

Hij/zij zal wijzen op de balie waar de groep aangemeld kan 

warden. De museumdocent wijst ook op de garde robe, de 

toiletten en de huisregels. Hierna wordt de groep meegenomen 

het museum in. 

VERTRAGING 
Komenjullie later aan dan gepland? Neem dan contact op met het 

museum via telefoonnummer: 088-0042840. Als jullie te laat zijn 

wordt de oorspronkelijke eindtijd van het programma 

aangehouden en wordt het programma dus ingekort. 

PROGRAM MA 
De ene helft van de groep start in de tentoonstelling, de andere 

helft start met de workshop. In het museum luisteren jullie naar 

muziek en ontdek je waar ritme voor wordt gebruikt. Natuurlijk ga 

je zelf oak muziek ma ken. In de workshop maken jullie samen een 

ritme met behulp van verschillende instrumenten. Met een 

spetterend optreden sluitje het programma af. 

TOT ZIENS IN ONS MUSEUM! 


