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Gentse musea brengen kunst tot in de klas

In het secundair onderwijs zijn extra-murosactiviteiten voorlopig niet toegelaten.

De Gentse musea, het GUM en Museum Dr. Guislain slaan daarom de handen in

elkaar en brengen het museum tot bij de leerlingen. Museumgidsen trekken soms

zelfs met een kunstwerk naar de klas.

Onderdompeling

De Gentse musea stellen al langer lespakketten ter beschikking van de scholen, maar ter plaatse

gaan met een gids of expert, en in sommige gevallen zelfs met een kunstwerk uit de collectie, is

een nieuw en coronaproof initiatief.

'Het blijft belangrijk om kunst, erfgoed, geschiedenis en wetenschap al op de
schoolbanken mee te geven. Door experten en gidsen uit de musea langs te
sturen op onze Gentse scholen, blijft het niet bij een klassieke les over kunst.
Naast Artiest zkt. School voorzien de musea nu dus interactieve én
coronaproof lessen die de leerlingen onderdompelen in een artistiek bad.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

⏲



In de IVG-school beet een S.M.A.K.-gids vandaag de spits af. Een klas tweedejaarsleerlingen

kreeg een les actuele kunst en beeldgeletterdheid. Geblinddoekt moesten de leerlingen 'met hun

oren kijken' en werden ze ondergedompeld in het imaginair museum. De bronzen confetti van

Belgisch kunstenaar Kris Martin gaf het geheel, ondanks de afstand en mondmaskers, toch een

feestelijke toets.

Interactief

https://persruimte.stad.gent/images/367027
https://persruimte.stad.gent/images/367026
https://persruimte.stad.gent/images/367028
https://persruimte.stad.gent/images/366934


Van de stoel waarop je zit, tot het toetsenbord onder je handen en de kop waaruit je drinkt:

design is overal. Een gids van het Design Museum Gent brengt het verhaal achter de objecten

en laat leerlingen in het hoofd van een designer kruipen. Vakoverschrijdend maken ze kennis

met symboliek, betekenis en de impact van kleur.

Het Gents Universitair Museum, kortweg GUM, opende vorige week de deuren. Met objecten

uit de collectie trekt ook een GUM-gids naar de klas. Klassen kunnen kiezen uit 3 thema's:

wetenschap en ethiek, wetenschap en samenleving, en wetenschappelijk denken. Leerlingen

krijgen een boeiende en interactieve les, met échte museumobjecten uit de grootste

erfgoedcollectie van Vlaanderen.

Van inspiratiebundels tot babbelkaarten

Het Industriemuseum geeft tal van creatieve textiel- en drukworkshops in de klas. In de

gloednieuwe workshop ‘plantendruk’ plukken leerlingen zelf bladeren in of rond de school, om

ze na een rondje 'hameren' af te drukken op papier of textiel. Het museum werkte ook een

gezelschapsspel uit, en via de website kunnen klassen lesmappen en boeiende collectieverhalen

raadplegen.

In het Huis van Alijn loopt de tijdelijke expo 'Circus Onderweg'. Voor het kleuter- en lager

onderwijs zijn er inspiratiebundels om in de klas aan de slag te gaan rond het thema.

Leerkrachten kunnen alles ontdekken op de Lerarendag op 21 november 2020. En voor het

secundair onderwijs is er een zevendelige lessenreeks en digitale tijdlijn met als thema 'roken',

in samenwerking met het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Het MSK brengt kunst naar de klas via 'babbelkaarten' over kunstwerken uit de MSK-collectie.

Leerlingen kunnen aan de hand van die kaarten een taal oefenen. De babbelkaarten zijn een

hulpmiddel om gesprekken op gang te brengen, waarbij geen gids nodig is. De kaarten zijn

toegankelijk vanaf de derde graad lager onderwijs en vanaf eind oktober gratis beschikbaar op

de MSK-website in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Extra aanbod vanaf tweede semester

Het STAM brengt al langer ‘Het verhaal van Gent’, met rondleidingen voor scholen op maat van

kinderen en jongeren. Het museum voorziet nu een online collectie, digitale expo's en

inspiratiebundels waar leerkrachten zelf mee aan de slag kunnen. De bundels zullen

beschikbaar zijn vanaf 21 november 2020.

 

https://www.industriemuseum.be/nl/secundair-onderwijs
https://huisvanalijn.be/nl/secundair-onderwijs
https://www.mskgent.be/nl
https://stamgent.be/nl_be/collectie
https://stamgent.be/nl_be/digi-expos
https://stamgent.be/nl_be/bezoek-het-stam/met-je-klas


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.

Museum Dr. Guislain biedt vanaf het tweede semester een online rondleiding en lezing aan.

Meer nieuws wordt bekendgemaakt op de website van het museum zelf.
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