
Betreft: jullie bezoek met de klas aan het Archeologisch Museum Haarlem  

Beste docent,  

Komend schooljaar komen jullie met jullie klas op bezoek bij het Archeologisch Museum Haarlem, het leukste 

museum onder de grond. Ons museum ligt letterlijk ‘onder de grond’ (onder de Hallen/ Vleeshal) en is alleen 

met een korte, steile trap bereikbaar. Wij letten er extra op dat de kinderen rustig (en een voor een) afdalen 

naar het museum.  

Hierbij ontvangt u vast wat tips en aanwijzingen om het bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze 

informatie kunt u ook vast meegeven aan de ouders die meegaan om het bezoek te begeleiden.   

Voorbereiding aan het bezoek 

• Het is raadzaam om de  leerlingen vooraf in groepjes van 5 leerlingen in te delen 

• Per groepje een begeleider die de leerlingen helpt bij de opdrachten 

• Van de ouders en leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht en begeleiding van een groepje 

Ontvangst 

Jullie worden ontvangen door de medewerkers van het museum en tijdens jullie bezoek is het museum 

gesloten voor het publiek. Jullie hebben dus de hele ruimte voor het bezoek tot je beschikking. Het museum is 

open voor jullie vanaf 10.00 uur, eerder is niet mogelijk om het museum binnen te gaan. 

• Jassen en tassen worden achtergelaten in het halletje. 

• Na een korte introductie en doornemen van de museumregels gaan we het museumgedeelte in. 

• In het museum is eten en drinken niet toegestaan. Is er behoefte aan een 10-uurje, dan moet dat in 

het halletje of buiten het museum genuttigd worden. Dit moet wel vooraf even aangegeven worden, 

dan kan daar rekening mee worden gehouden. 

 

In het museum 

• Na een klassikale introductie bij de opgravingsreconstructie gaan de leerlingen in groepjes uiteen en 

opdrachten maken. 

• De leerlingen krijgen per groepje een opdrachtboekje of een individueel boekje (afhankelijk van 

leesniveau en welke groep het betreft). 

• De opdrachten zijn genummerd en er hangen speciale bordjes in het museum waar de opdrachten 

starten. 

• Opdrachten mogen door elkaar gemaakt worden. 

• Foto’s maken mag! 

 

Hebben jullie nog vragen over het bezoek?  Mail dan naar Marjolein van den Dries mvddries@haarlem.nl 

Bekijk ook onze website www.archeologischmuseumhaarlem.nl  

 

Wij kijken uit naar jullie komst! 

 

Hartelijke groeten van Marjolein van den Dries 

Educatie/ coördinator Archeologisch Museum Haarlem 

mvddries@haarlem.nl  |  023-5115031 
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