
Informatie over de excursie met de 1e klassen naar R’dam 

De excursie bestaat uit twee delen: één dagdeel staat in het teken van biov en één dagdeel  in het 
teken van CMT. We vertrekken om 8.30 uur en zijn om 16.00 uur weer terug op school. 
 

Biov 

Het Natuurhistorisch Rotterdam 
 
Horen met je... zwemblaas?! 
Waarom verdwaalt een mol niet ondanks zijn slechte ogen? Hoe werkt het sonarsysteem van een 
vleermuis? Hoe horen dieren onder water en werken vliegenogen net zo als die van ons? Wel eens 
de tong van een konijn onder de loep genomen? In deze museumles ontdekken leerlingen de 
werking en het nut van zintuigen bij dieren én mensen. Met gerichte vragen komen ze in het 
museum dieren met verschillende zintuigen tegen. Kijkend door de microscoop blijkt dat zintuigen 
zelf ook machtig interessant zijn. 

 
Doel 
Inzicht krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen zintuigen van verschillende dieren 
en de mens 
Deze les sluit aan bij kerndoelen 4, 29, 30, 32 en 34 behorend bij het Besluit kerndoelen 
onderbouw VO, opgesteld door het ministerie van OC&W. 

 

Determineren in het Euromastpark 

 
Omschrijving 

De leerlingen hebben net het thema ‘Planten’ 

achter de rug en zijn bezig met het thema 

‘Bloemen, vruchten en zaden’. In dit thema 

leer je wat bladeren doen en wat de functie 

van zaden en vruchten is. De opdracht is om 

bladeren, vruchten en zaden te zoeken m.b.v. 

de zoekkaarten die toegevoegd zijn en deze 

vervolgens te determineren. Verder moeten 

ze de opdrachtbladen invullen. De leerlingen 

hebben de instructie tijdens de les gekregen, 

dus ze weten wat ze moeten doen. Als dit niet 

het geval is dan staat deze op nog op papier 

bij de opdracht. 

Doel  
Herkennen van bladeren en leren determineren. 
Deze les sluit aan bij de kerndoelen van het examenprogramma biologie, onderdeel BIO/K/3, 
Leervaardigheden in het vak biologie. 



CMT 

Bij het bezoeken van TENT in de Witte de Withstraat zullen niet alle groepen hetzelfde programma 
volgen. De groepen 3, 4, 7 en 8 zullen het 100% Hedendaags-programma volgen en de groepen 1, 2, 
5 en 6 en zullen gaan KNSTMPPN. 
 

100% Hedendaags-programma 
 
De leerlingen nemen deel aan een  workshop en zullen onder begeleiding  de tentoonstelling in Witte 
de With bezoeken. 

 
100% Hedendaags Workshop - Wat voor kunstenaar ben jij? Onderzoek het bij 100% Hedendaags! 
De ene kunstenaar is de andere niet, vooral niet in een hedendaagse hybride wereld. Tijdens de 
workshop is iedereen welkom om al doende te onderzoeken wat voor kunstenaar er in hem of haar 
schuilt. Ga aan de slag en maak met minimaal materiaal een hedendaags meesterwerk. 

 
Doel  
De leerlingen ontdekken dat kunstenaars vanuit verschillende benaderingen tot het maken 
van kunst komen. Ze onderzoeken wat voor aanpak hen het best ligt. 
 
 

Witte de With, Center for Contemporary Art - is een internationale kunstinstelling met Rotterdam 
als thuisbasis. Al meer dan 20 jaar is Witte de With een invloedrijk en gerenommeerd 
tentoonstellingshuis waar plaats is voor vernieuwing en kwaliteit.  
D eleerlingen zullen o.a. het werk van de volgende kunstenaar bekijken: 

BIT ROT – DOUGLAS COUPLAND 

Witte de With Center for Contemporary Art presenteert Bit 
Rot door kunstenaar en schrijver Douglas Coupland.   
In deze tentoonstelling deelt Coupland zijn gedachten met het 
publiek en snijdt onderwerpen aan als globalisering, terreur, het 
Internet, popcultuur, social media, en de daaruit voortkomende 
beeldeconomie. De titel Bit Rot verwijst naar het fenomeen van 
spontane ontbinding van digitale data. Zo vormt de 
tentoonstelling een associatief en visueel spel waarin geheugen, 
verlies, roem, geweld, vernietiging en creatie de belangrijkste 
onderwerpen vormen. 
Coupland presenteert ook een nieuw werk dat is ontstaan tijdens 
zijn residency bij het Google Cultural Institute in Parijs in het 
voorjaar van 2015: The Living Internet. Dit bewegende beeld  
toont op een directe, materiële wijze hoe het internet en online 
zoekacties er eigenlijk uit zien. 

 
 
Doel 
Een beeld krijgen van wat moderne kunst kan zijn en wat kunstenaars drijft om het te maken. 
Het doel is zeker niet om alles mooi te vinden en alles te begrijpen. Als er 2 kunstwerken zijn 
die de leerlingen bijblijven en ze kunnen vertellen wat de kunstenaar ermee wil zeggen, dan 
is de rondleiding geslaagd. 

 

Douglas Coupland, CMYK Colour registration 
head, 2015,  acrylverf op zwart-wit foto, 
gelamineerd op doek, 51 x 71 cm, courtesy  de 
kunstenaar 



 

KNSTMPPN 

KNSTMPPN is een uitdagend, toegankelijk en sociaal kunstkaartspel voor leerlingen van alle niveaus 

van het Voortgezet Onderwijs, waarbij geldt: hoe beter je kijkt, associeert en beargumenteert, hoe 

groter je winkansen. KNSTMPPN ontwikkelde exclusief voor CBK Rotterdam een editie waarbij 

kunstwerken in de openbare ruimte van Rotterdam centraal staan. Na het spelen van dit spel kijken 

leerlingen gegarandeerd met andere ogen naar de royaal vertegenwoordigde kunst in Rotterdam. Ze 

zullen een rondleiding krijgen langs een aantal van de kunstwerken die ook in het spel zitten. Deze 

editie van KUNSTMPPN is beschikbaar voor het onderwijs sinds begin oktober. 

Doel 
Op een andere manier kijken naar kunst in de openbare ruimte en d.m.v. associëren zelf 
betekenis kunnen geven aan kunstwerk. Verder leren de leerlingen verwoorden en 
beargumenteren.   

 

 

http://www.knstmppn.com/

