
 

 

Educatief programma Museum Peel en Maas 

Ons museum heeft een belangrijke educatieve taak. 

Het programma wordt hieronder in het kort weergegeven. 

 

aan:   de schoolleider en leraren                                                                        oktober 2019  

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In het kader van uw lesprogramma en daaraan verwante leerdoelen is het zeker de moeite waard om met 

uw groep Museum Peel en Maas te komen bezoeken! Ons museum sluit aan op de leerdoelen van het 

onderwijs en heeft zelf een voorzet gemaakt voor een programma dat is toe te passen op een breed scala 

aan thema’s. Van de jager-verzamelaars, de Romeinen en de Middeleeuwen, tot de Tweede Wereldoorlog 

en het leven en werken in de jaren vijftig en zestig.  

 

De huidige educatieve programmering loopt in samenspraak met Cultuurpad en Frans van de Pas (namens 

Passie voor Verhalen). Frans is een zeer bevlogen verhalenverteller en neemt kinderen mee op een 

interactieve ontdekkingstocht. Hij gebruikt hiervoor iedere keer een nieuw podium, nieuwe attributen en 

een op maat gemaakt verhaal. Frans van de Pas is zeer nauw betrokken bij onze vernieuwde opzet voor 

cultuureducatie.  

 

Frans van de Pas, Cultuurpad en Museum Peel en Maas kunnen in samenspraak met een schoolklas een 

interactief programma op maat samenstellen dat aansluit bij de leerdoelen vanuit het onderwijs. In grote 

lijnen kan het programma er als volgt uitzien:   

 

1. Interactieve vertelling door Frans van de Pas (30-60 min.); 

2. Korte interactieve rondleiding door Math Ghielen en/ of Frans van de Pas (15-20 min.); 

3. Ter afsluiting een opdracht of spel in stijl van het gekozen thema. Denk aan spellen spelen uit de 

jaren 50 en 60. En rond het thema Vrijheid het maken van een opdracht: wat betekent Vrijheid 

voor jou? In de vorm van een zelfgekozen werkstuk: tekening, gedicht, verhaal e.d. (duur in overleg 

en afhangende van de activiteit).    

 

De kosten voor het museumbezoek kunnen in overleg met Cultuurpad vergoed worden.  

 

Let op: scholen kunnen een arrangement ook geheel zelf samenstellen! Als zij bijvoorbeeld meer eigen 

inbreng willen, of een andere samenstelling wensen, kan dat in overleg.  Het aanbod kan geheel 

afgestemd worden op de vraag van de school.   



Onderwerpen 

(De historische ontwikkeling staat in de presentaties centraal) 

1. Vanaf 22 maart 2019 is er een Wisseltentoonstelling over de opkomst ven de industrialisatie in Peel en 

Maas : “Van Ploeg naar Ploegendienst “ 

2. “Schansen” in het land van Peel en Maas. Onderse Schans. Spaanse tijd. 

3. Romeinen in het Land van Peel en Maas, met de mythes rond de Gouden Peelhelm. 

4. Kelten in het land van Peel en Maas 

5. De Middeleeuwen. Zie Canon van Peel en Maas en de Middeleeuwen. 

6. De Peelrandbreuk met zijn aardbevingen. 

7. Steenkool- en turfwinning en de agrarische en industriële ontwikkeling.  

8. De bestuurlijke geschiedenis van het Land van Peel en Maas. 

9. Dorpen in het Land van Peel en Maas. 

10. De land- en tuinbouw in de eerste helft van de 20e eeuw. 

11. Van grond tot mond: streekproducten. Oogsten  vroeger en nu.  

12. Het huiselijk leven en werken in de eerste helft van de 20e eeuw. 

13. De dieren en planten en waterhuishouding (natuur) in Peel en Maas. 

14. Tweede Wereldoorlog, deportaties/ razzia’s en de bevrijding van Peel en Maas. In 2019 opent de totaal 

vernieuwde WOII tentoonstelling, waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan 75 jaar bevrijding 

Peel en Maas. 

 

Voor aanvraag bezoek museum en nadere informatie  info@museumpeelenmaas.nl en tel. 077-3081555. 

Website: www.museumpeelenmaas.nl  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur, 

 

Guus Hovens 

Projectmedewerker Museum Peel en Maas 

 

Ton Leenders   

Secretaris 
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