Leskist Slot Purmersteijn
Purmerends Museum

Primair onderwijs

www.purmerendsmuseum.nl

ONDERWERPEN

Het leven in de tijd van het Slot
Purmersteijn zag er heel anders uit
dan nu. De kinderen gaan zich klassikaal, maar ook in groepjes of
alleen - verdiepen in dit stukje
verleden van Purmerend.

INHOUD
HET PURMERENDS MUSEUM HEEFT VOOR HET PRIMAIR ONDERWIJS
EEN LESKIST GEMAAKT OVER SLOT PURMERSTEIJN, HET KASTEEL DAT
TUSSEN 1410-1741 IN PURMEREND STOND.
DE LESKIST MET BIJBEHOREND LESMATERIAAL IS GESCHIKT VOOR
ALLE GROEPEN EN PER THEMA AANGEPAST AAN DE VERSCHILLENDE
LEEFTIJDEN.
De leskist bestaat uit drie kasteelkisten met:
● lesmateriaal in de vorm van powerpoint-presentaties, lesideeën
en lesopdrachten.
● inspirerende voorwerpen, foto’s en spellen die te maken hebben
met Slot Purmersteijn en de periode dat dit kasteel in Purmerend
stond.

De vragen waarmee de kinderen
aan de slag gaan zijn:
Hoe leefden de mensen toen?
Wat is er veranderd in al die tijd?
Hoe is het nu?
Zijn er dingen hetzelfde gebleven?
De powerpoint-presentaties waaruit een keuze gemaakt kan worden
zijn:

1. Introductieles
2. Geschiedenis van Slot
Purmersteijn
3. Wie was Willem Eggert?
4. Stadsplattegronden en foto's
vergelijken - Vroeger en Nu
5. Stadswapen van Purmerend
6. Eten en drinken, een stilleven
om van te smullen
7. Uitbreidingsstof bovenbouw
80- jarige oorlog

KOSTEN
HUUR VAN DE KIST EN BEZOEK AAN HET MUSEUM
Het gebruik van de leskisten is
€ 40,- + een borg van € 100,-*
U krijgt de kisten maximaal
vier weken in beheer.
Bij deze prijs is een zelfstandig
bezoek van de gehele klas aan
het museum gratis.
Er is een korte speurtocht met
opdrachtvel beschikbaar die
aansluit bij het lesmateriaal.
De wandeling begint op het
Slotplein, de plek waar Slot
Purmersteijn gestaan heeft en
eindigt in het museum.

Tijdens de speurtocht komen
onderwerpen, waar op school
door de kinderen aan gewerkt
is, aan bod.
Een leuke, leerzame afsluiting
van het project.

* U ontvangt de kisten met
materiaal, compleet en in goede
staat. Mocht er onverhoopt
materiaal stuk gaan of kwijt raken,
dan trekken wij de vervangingswaarde van de borg af.

Is uw school geïnteresseerd?
Stuur dan een email aan het
museum:
info@purmerendsmuseum.nl
U kunt de drie kasteelkisten op
afspraak in het Purmerends
Museum afhalen.

Purmerends Museum – Kaasmarkt 20 – 1441 BG Purmerend - 0299 472718
info@purmerendsmuseum.nl - www.purmerendsmuseum.nl

De kinderen gaan lezen, leren en kijken.
Nadenken over, praten en vergelijken.
Ze gaan voordragen, bespreken en beschouwen.
Schrijven, tekenen , schilderen of bouwen.
speuren, zoeken en experimenteren.
dingen maken, spelen en creëren.
Ieder kind leert op eigen niveau en manier.
Spelenderwijs en met veel plezier.

