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Babels Bouwen 
Beste leerkracht, 

Hartelijk dank voor het boeken van het programma Babels Bouwen, 
onderdeel van ons Boijmans in de Klas-aanbod. We zien ernaar uit 
uw school te komen bezoeken. 

Over Boijmans in de Klas 
Het museumgebouw wordt grootschalig gerenoveerd en vernieuwd. 
In deze periode houden we de collectie graag zichtbaar, bekend en 
levendig onder scholieren. Boijmans gaat daarom naar de scholen 
toe in plaats van andersom. De lessen worden gegeven in de klas 
door een ervaren museumdocent. De leerlingen bekijken de 
meegebrachte collectie en iedere les bevat een activerende 
verwerking. 

Belangrijk 
Wij vragen u ter voorbereiding notie te nemen van een aantal 
(praktische) zaken die u vindt op de volgende pagina. Het is 
belangrijk dat deze informatie gedeeld wordt met de leerkracht die 
tijdens de les aanwezig zal zijn. 

Let op: indien met onderstaande geen rekening wordt gehouden zal 
de les helaas niet plaats kunnen vinden. Neem contact op met onze 
afdeling educatie zodat er, indien nodig, samen tijdig naar een 
gepaste oplossing gezocht kan worden. 

Met dank aan 
Boijmans in de Klas wordt mede 
mogelijk gemaakt dankzij 
Stichting Saphir en enkele 
anonieme particuliere schenkers. 

Op de hoogte blijven?  
Schrijf u in voor de 
onderwijsnieuwsbrief en blijf op 
de hoogte van al onze 
activiteiten (klik op de 
enveloppebutton). 
 

 

Contact 
Neem contact op met onze 
afdeling educatie voor 
inhoudelijke en praktische vragen 
over het programma. Dit kan 
telefonisch op dinsdag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 16.00 uur via  
010-4419 465 of door een mail te 
sturen naar 
educatie@boijmans.nl. 
 
Museum Boijmans Van Beuningen 
Postbus 2277 
3000 CG Rotterdam 

 

https://boijmans.us9.list-manage.com/subscribe?u=e9ddcc942aaa5a4a4ebc7727f&id=1e399e4557
mailto:educatie@boijmans.nl
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Wie en wat neemt Museum Boijmans Van Beuningen mee? 
Een van onze museumdocenten is verantwoordelijk voor de inhoudelijke verzorging van de les. Arthandlers zorgen voor het 
vervoer van de collectie. 

Collectie 
Voor deze les nemen wij het schilderij De toren van Babel 110% mee: een hoogwaardige reproductie van het werk van 
Pieter Bruegel I dat in Japan is vervaardigd met geavanceerde technieken en oorspronkelijke materialen door de Universiteit 
van Tokio. Het is bijna niet van echt te onderscheiden behalve dat het 110% van het oorspronkelijke formaat is. Arthandlers 
zorgen ervoor dat dit werk op een veilige en verantwoorde manier vervoerd en getoond wordt. Om dit nog beter te kunnen 
laten verlopen vragen wij van de school: 
• Een (ruim) lokaal bij voorkeur op de begane grond; 
• Gebruik van hetzelfde lokaal voor de verschillende Boijmans in de Klas-lessen op één dag, zodat alles zo 
  weinig mogelijk verplaatst hoeven te worden; 
• Zorg dat de leerlingen van tevoren op de hoogte zijn van de komst van het museum. Regels zijn dat ze zich rustig 

gedragen en dat ze het kunstwerk niet mogen aanraken. De museumdocent zal dit tevens tijdens de les 
bespreken. 

 
Wat vragen wij van de leerkracht ter voorbereiding op de les? 
Om de les goed te laten verlopen vragen we u vóór in de klas genoeg ruimte te creëren zodat:  
• Er voldoende ruimte is om het schilderij uit te pakken, te verplaatsen en neer te zetten; 
• De schildersezel met het schilderij goed zichtbaar kan worden neergezet (zonder dat het zicht op het digibord 
  geblokkeerd wordt); 
• Een lege tafel voor in de klas kan worden neergezet waarop diverse materialen kunnen worden uitgepakt. 
 
Het grootste deel van de benodigde materialen wordt door de museummedewerkers meegenomen. Daarnaast vragen we de 
school om een aantal basismaterialen: 
• Wit papier 80 grams (gewoon printerpapier): ¼ van een pak is genoeg; 
• Teken-/schrijfpotloden 
• Een beamer met aangesloten computer of digibord met internet; 
• Een lege tafel voor in de klas waarop diverse materialen kunnen worden uitgepakt. 
 
Inhoudelijke voorbereiding      
Vertel de leerlingen dat Museum Boijmans Van Beuningen tijdelijk dicht is omdat het gebouw gerenoveerd wordt. Om de 
collectie zichtbaar en levendig te houden komt het museum met kunstwerken naar scholen toe. 
 
Leerdoelen 
De leerlingen: 
• maken kennis met wat een museum is en maken kennis met een aantal museummedewerkers; 
• leren goed te kijken naar (detaillering van) een schilderij; 
• leren over het verhaal (uit het oude testament) van de toren van Babel; 
• leren gedachten, gevoelens en vragen te verwoorden; 
• leren samenwerken; 
• experimenteren met en onderzoeken materialen, bouwvormen- en constructies in zowel theorie als praktijk. 

 
Wat vragen wij van de leerkracht tijdens de les?      
• Aanwezigheid tijdens de gehele les; 
• Verantwoordelijkheid voor het handhaven van de orde en gedragsregels; 
• Het is prettig als de leerkracht de leerlingen helpt en stimuleert tijdens de les, met name bij het uitvoeren van de 
  praktische opdrachten. 
 
Wij wensen u en de leerlingen alvast veel plezier toe! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Tahnee Fraser, Yoeri Meessen, Karen de Moor, Inèz Veldman en Kachiri van Zwam 
Afdeling educatie & publieksbegeleiding (onderwijs) 


