Docenteninformatie

Dromen over Wonen
Het programma bestaat uit twee delen:
1. Kijken naar wonen in verschillende tijden
2. Zelf aan de slag als architect
Groep :
Periode :
Duur :
Aantal :
Kosten :
Reserveren :

Groep 5 - 8
Hele jaar
2 - 2,5 uur inclusief pauze
maximaal 15 leerlingen per subgroep
€75 per 15 leerlingen (materiaal inbegrepen)
planning@hetschip.nl

Omschrijving
Woningen moeten in Nederland voldoen aan bepaalde eisen. Dat is niet altijd zo geweest: lange tijd hebben
mensen met weinig geld moeten leven in krotwoningen. Na de woningwet van 1901 gingen architecten aan de
slag volgens de nieuwe regels. Ook in de toekomst blijft het nodig woningen te bouwen die voldoen aan steeds
modernere eisen. De leerlingen gaan aan de slag met deze vragen en komen zo tot hun eigen droomhuis van
de toekomst.

Doel
Leerlingen kunnen de kenmerken van de Amsterdamse School herkennen en benoemen. Leerlingen maken
kennis met historische en actuele vormen van wonen en volkshuisvesting. Leerlingen kunnen informatie en eigen
ideeën verwerken in een beeldend product. Leerlingen kunnen samenwerken en reflecteren op eigen werk en
dat van anderen. Deze doelen sluiten aan bij de kerndoelen kunstzinnige vorming en oriëntatie op jezelf en de
wereld.

Programma
Bij aankomst wordt de klas verdeeld in twee groepen van maximaal 15 leerlingen met elk een eigen
museumdocent. Een groep begint met de workshop, de andere met de rondleiding. Na een korte pauze wisselen
de groepen. De rondleiding bestaat uit een rondje om het gebouw van Museum Het Schip. Hierbij wordt de
architectuur van de Amsterdamse Schoolstijl bekeken en besproken. Tijdens de wandeling brengen we een
bezoek aan een nagebouwd krot uit de 19e eeuw en een arbeiderswoning uit 1921. In de workshop gaan de
leerlingen in groepjes aan de slag met het maken van maquettes van de binnen- en buitenkant van een woning.

Amsterdamse School museum

Bezoek aan het museum is op alle dagen mogelijk
vanaf 9:00 uur ‘s ochtends!
Gratis vervoer nodig? Amsterdamse School Museum
Het Schip is aangesloten op de cultuurbus!
www.cultuurbusamsterdam.nl

