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Thuis naar het museum (groep 7 t/m 8) 

 

Nu iedereen thuis moet blijven zijn de musea dicht. Zonde van al die bijzondere schilderijen en 

voorwerpen die nu niemand kan bekijken! Maar… er is een oplossing. Je kan thuis vanaf je laptop, 

tablet of mobieltje bij musea op bezoek. Hoe? 

 

                                

Stap 1 

Je kiest één van de volgende Utrechtse musea uit waar je schilderijen en voorwerpen zou willen 

bekijken: 

Het Glasmuseum  Centraal Museum  Slot Zuylen fotocollectie  Slot Zuylen topstukken 

Universiteitsmuseum     Huis Doorn   Museum Flehite (een trefwoord intypen zoals ‘schilderij’) 
 

Stap 2  
Kies met een of meerdere familieleden een schilderij of een 

voorwerp en bekijk het samen in stilte. 

Schrijf 5 dingen op die je opvallen. Schrijf dan nog een keer 5 

dingen op die je opvallen. Als jullie klaar zijn noem je om de 

beurt iets. Als je hetzelfde hebt dan streep je dat door, zodat 

niks dubbel wordt genoemd en alles aan de beurt komt. 

Heeft iedereen hetzelfde gezien of hebben jullie nog nieuwe 

dingen ontdekt?  

 
 
Kies nu één van de volgende opdrachten: 

 

1. Verhaal maken 

Stel je voor dat het kunstwerk het begin van een verhaal is, hoe zou het hierna verder gaan? Óf het is 

juist het midden van een verhaal? Wat is er dan aan dit beeld vooraf gegaan en wat gebeurt hierna? 

Schrijf allemaal je eigen verhaal en lees het aan elkaar voor. 

 

 

https://www.collectienederland.nl/search/?q=glasmuseum+leerdam
https://www.centraalmuseum.nl/nl/ontdek/collectie
https://www.slotzuylen.nl/kasteel/fotocollectie/
https://www.slotzuylen.nl/kasteel/topstukken/
https://www.universiteitsmuseum.nl/collectie
https://www.huisdoorn.nl/nl/nieuws/bezoek-ons-online/
http://flehite.adlibhosting.com/search/simple
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2. Onbekend voorwerp 

Teken het voorwerp dat je hebt gekozen zo goed mogelijk na. Onderzoek het goed. Hoe zou het 
voelen? Hoe zou het kunnen ruiken? Van welk materiaal zou het gemaakt zijn? 
Verzin een verhaal bij het voorwerp en doe alsof je een deskundige uit het museum bent en vertel 
aan je familie waarom het zo’n belangrijk voorwerp is. 
 

Tot slot: Kies je favoriete werk uit en... 

...teken of schilder het na en teken jezelf erbij.  

of 

...beeld het schilderij uit en maak een selfie. Of verkleed je zoals de mensen er op het   schilderij 
uitzien. Maak dan een selfie met het werk op de achtergrond.  

 

Inspiratie nodig? Kijk op Instagram 
 

 

 

 
 

(Bron opdracht: www.thinkingmuseum.com ) 
 
 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/?hl=nl
http://www.thinkingmuseum.com/

