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geachte ouder of verzorger,
U heeft zich opgegeven als begeleider voor de museumles van het project Joop en Jopie! Leven in een 

volksbuurt rond 1900. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om het museumbezoek tot 

een succes te maken. 

Achtergrondinformatie bij het project
In het educatieve project Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900 staat het begrip  ‘volksbuurt’ 

en ‘een eeuw geleden’ centraal. Aan de hand van een voorleesverhaal over Joop en Jopie! Verdienen 

zelf centen, hebben de kinderen zich op school bezighouden met het leven in Utrecht rond 1910.

In het museum
Tijdens het bezoek aan Nederlands Volksbuurtmuseum komen de kinderen echte spullen uit de tijd 

van Joop en Jopie tegen. Ze zien bijvoorbeeld een handkar, een wastobbe en houten schoolbankje. Ze 

doen klusjes en spelletjes die Joop en Jopie ook deden. Hoe zagen kinderen er eigenlijk uit, honderd 

jaar geleden? Daar komen de kinderen allemaal achter tijdens hun bezoek aan het museum. 

Wat wordt er van u verwacht in het museum?
Na een korte theatrale introductie door Joop en Jopie, de museumdocenten, hebben de leerlingen 

meer inzicht welke collectie het museum bewaart en toont. Daarna gaan ze een activiteitencircuit 

volgen. De kinderen worden (soms op school al) in 4 groepjes verdeeld. Elk groepje doet 4 activiteiten 

van ieder ca. 10 a 12 minuten die op verschillende plaatsen in het museum plaatsvinden. 

Uw taak is het begeleiden van één groepje. Van de museumdocent hoort u waar u met uw groepje 

begint en welke route u moet volgen. Bij elke activiteit ligt een opdrachtkaart, waarop de kinderen 

zelf kunnen lezen wat ze moeten doen. Na ca. 10 minuten hoort u een ratel klinken en gaat u met uw 

groepje naar de volgende activiteit. De opdrachtkaart laat u liggen voor het volgende groepje. U legt 

de voorwerpen weer neer zoals u ze gevonden hebt. Na ca. 60 minuten komen alle leerlingen weer bij 

elkaar om gezamenlijk de les af te ronden.

De groepjes leerlingen van groepen 4, 5 en 6 gaan de volgende activiteiten doen: 

1 Sop kloppen, was stampen en wassen op plank in een wastobbe, door wringer halen en ophangen 

op droogrekje

2 a  bij mooi weer: Ventkar opladen met houten kisten, ventkar duwen en wervende leuzen verzinnen 

ter verkoop
2 b  bij regen: Oude winkelinrichting bekijken met glazen potten en blikken, wegen met gewichten en 

de bascule 
3     In de nagebouwde Steeg het dagelijkse leven in een heuse volksbuurt ondergaan. Hoeveel bewo-

ners heeft de Steeg? En het huisje? Wat zijn ze aan het doen? Zou jij er willen wonen?

4     Per tweetal ouderwetse kleding aantrekken en in het schoolbankje gaan zitten. Met griffel en leitje 

schrijven en vervolgens wordt er met een digitale camera een foto van hen gemaakt.

Totale duur van het museumbezoek: ca. 65 minuten excl. reistijd.
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Meegeven aan de ouders en door de leerkracht in te vullen

Naam school:   ________________________________________________     klas: ___________

Wat 
Helpt u als ouder mee met de begeleiding t.b.v. de museumles Joop en Jopie! Leven in een 
volksbuurt rond 1900?

Waar
Nederlands Volksbuurtmuseum, Waterstraat 27, Utrecht  (030 – 2318292 educatieve staf )

Let op
in het museum is een trap die paar keer op en af moet worden gegaan! (lift is voor individuele 
bezoekers)

Wanneer
Datum:   ____________________________________ Tijd:   _______________________

Verzamelen: 
Waar:   ______________________________________ Tijd:   _______________________

Vervoer gaat per:  Bus / Auto / Fiets meenemen /  Lopend

Ja, ik help mee: 
naam   ________________________________________     

Handtekening   _________________________________ 

telefoon   ______________________________________

Veel groeten van
Het Nederlands Volksbuurtmuseum

 


