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WELKOM, BESTE LEERKRACHT
M gelooft in de kracht van levenslang leren, van kleuter tot student. Een museum blijft
de ideale plek om te leren over kunst, de wereld, de anderen en jezelf. In de nieuwe
collectieopstelling staat de verhalende kracht van kunstwerken centraal. De bezoeker wordt
in M uitgedaagd om scherper te leren kijken. M gaat in dialoog met het publiek. De dialoog
gaat verder dan enkel praten en kennis delen. Het publiek wordt uitgenodigd om mee te
participeren en mee te bouwen aan de toekomst van het museum.
We heten het onderwijs van harte welkom!

Centraal voor alle leeftijden staan de volgende drie thema’s: leren kijken (beeldgeletterdheid), emoties (veerkracht) en
de vormentaal van beeldende kunst. Deze drie thema’s maken de brug tussen het museum en de leefwereld van de leerlingen.
Alle rondleidingen in M duren 1,5u. De gids biedt een gezond evenwicht tussen kennis en actie. Leerlingen horen heel wat nieuws
en informatie. Daarnaast gaan ze zelf aan de slag met diverse muzische opdrachten. Wil je nog meer actie, je klas creatief en
artistiek uitdagen? Dan is één van onze workshops hét antwoord. Deze duren 2,5u en worden begeleid door een kunstdocent.
Vind je het waardevol om eens een les geschiedenis in het museum te geven, je leerlingen een groepswerk te laten maken in
de museumzalen of vanuit een specifiek thema één kunstwerk eruit te pikken? Ook dat kan vanaf nu. M zet de deur open
voor leerkrachten die zelf hun klas willen rondleiden of het museum als extra lesruimte willen gebruiken, tijdens de
daluren van het museum. Met je lerarenkaart kan je het museum gratis bezoeken, dus bereid gerust je lessen voor tussen de
kunstwerken. Extra inspiratie verzekerd.
Download onze museumapp voor meer informatie over de M-collectie en tentoonstellingen. Je kan deze app gratis
downloaden in de Google Play-Store of App Store. Zoek M Leuven.

OOK ALS LEERKRACHT WORD JE IN DE WATTEN GELEGD
Geniet van tal van voordelen met je lerarenkaart.
 Bezoek M een heel jaar lang gratis.
Spring gerust binnen om kennis te maken met onze collectie of de nieuwe tentoonstellingen!
 Geniet van exclusieve activiteiten aan voordelige prijzen:
• Kijken is een kunst: elke eerste zondag van de maand kan je aan een voordelige prijs (€ 3|€ 5) aansluiten bij een gids voor een
wandeling door het museum.
• M-speeltijd: elke eerste zondag van de maand kan je ook deelnemen aan een workshop op gezinsmaat.
• M in actie: zin om je eigen creativiteit uit te dagen? Elke laatste donderdagavond van de maand organiseren we een workshop
voor volwassenen, telkens vanuit een andere kunstdiscipline.
Op deze drie verschillende manieren, kan je M ontdekken in je vrije tijd voordat je hier met de klas binnenwandelt.
Heb je nog vragen? Stuur ons een mail of bel ons op +32 (0)16 27 29 29. We kijken ernaar uit jou en je leerlingen in M te ontvangen.
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KLEUTERONDERWIJS (VANAF 1STE KLEUTERKLAS)
Voor de allerkleinste kleuters biedt M een rondleiding op maat.

Op ontdekkingsreis in het museum

© Andy Merregaert

Samen met je kleuters ontdek je het museum en de collectie op een speelse en muzische manier. Experimenteren met
vormen, kleuren en materialen is de basis in deze rondleiding.
Hoe voelt het om zoals een vierkant door het museum te wandelen? Smaakt een groen schilderij zoals zure appel? Hoe
kan je met kleurrijke restjes stof een kunstwerk maken? Via prikkelende kijk- en doe opdrachten leren de kleuters niet
alleen het museum maar ook zichzelf en hun klasgenootjes beter kennen.
Actie, plezier, beleving en avontuur verzekerd!
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 kleuters per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 kleuters per gids

KLEUTERONDERWIJS (VANAF 2DE KLEUTERKLAS)
Voor kleuters vanaf de tweede kleuterklas heeft M een gevarieerd menu. Ontdek 3 rondleidingen in het museum of eentje in
de M-Schatkamer. Je kan ook zelf je kleuters gidsen, eender hoe jong. Want grote avonturen beginnen vaak klein.
Tip: vanaf januari vind je een gloednieuwe rondleiding, speciaal op maat van de allerjongsten. Hou onze website in de gaten.

Zeg het ... met een beeld
Kan je spreken met een beeld? Ontdek zelf het verhaal van een kunstwerk. In deze rondleiding maken jouw kleuters
een kijk-reis door het museum. Samen met de gids leg je topmomenten digitaal vast op camera. Doorheen speelse
opdrachten en kijkvragen leren kleuters rustig kijken naar kunst. Waarneming en verbeelding staan op het voorplan.
En op het einde van jullie reis wordt de hele klas één levend kunstwerk.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 kleuters per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 kleuters per gids
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Blad-steen-schaar
Welke bouwstoffen spelen in het hoofd van een beeldend kunstenaar? Hoe bepalend is die scherpe vorm, dat zachte
materiaal of die felle kleur voor het kunstwerk? Samen met de gids ontleden jouw kleuters een kunstwerk in verschillende categorieën en leren zo een eigen beeldtaal. Ritme, compositie of contrast worden tastbare begrippen doorheen
deze rondleiding.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 kleuters per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 kleuters per gids

Het verliefde kunstwerk
Al eens verliefd geworden op een kunstwerk? Een herinnering teruggevonden in de kleur van een landschap? Kunstwerken houden ons een spiegel voor, vertellen iets over onze binnenkant. Ontdek de veerkracht van jouw kleuters.
Ook kleuters kunnen prima filosoferen over kunst en gevoelens. Hierdoor ontdekken ze meer over de kunstwerken en
wordt de taalvaardigheid gestimuleerd. Maar er wordt niet alleen gepraat in deze rondleiding. Plasticine, pictionary,
muziek en beweging spelen ook een rol.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 kleuters per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 kleuters per gids

Ontdekkingsreis in de M-Schatkamer van Sint-Pieter
Ontdek de indrukwekkende M-Schatkamer van de Sint-Pieterskerk samen met je klas. In alle hoeken van deze kerk
zitten schatten verstopt. Ga mee op avontuur en vind verborgen parels, draken, kunstschatten van de Vlaamse primitieven, vormen of kleuren. Ga op je rug liggen en ontdek hoeveel keer jij in de M-Schatkamer past. Verwacht je aan
creatieve opdrachten, speelse kijkwijzers en originele spelvormen en dit in een prachtige, oude kerk.
—
M-Schatkamer
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Min 15 kleuters per rondleiding | Max 2 groepen per tijdsblok | Max 25 kleuters per gids

Do it yourself
Kom met je kleuters naar het museum en ga op ontdekking in het museum. Laat je betoveren door de kunstwerken, de
kleuren, de vormen en de verhalen.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: Gratis | Enkel mogelijk tijdens dalmomenten: dinsdag of vrijdag vanaf 13u30
Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be, twee weken vooraf
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Max 25 leerlingen per groep | Min 1 leerkracht per groep als begeleider
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LAGER ONDERWIJS (1STE, 2DE EN 3DE GRAAD)

© Andy Merregaert

Alle klassen van de lagere school vinden in M een gevarieerd menu. Ga je voor één van de drie rondleidingen in het
museum of snuif je liever de sfeer op van de M-Schatkamer? Op zoek naar actie? Dan kan je kiezen uit een muzische
of digitale workshop. En zelf gidsen kan uiteraard ook!

Zeg het beeldig
Verbeelden, actie, mening en fantasie, schrijven en tekenen, waarnemen: kijken naar kunst is een totaalervaring.
Tijdens deze interactieve rondleiding langs de vaste en tijdelijke collectie van het museum, ontdek je dat een beeld
zelf ‘spreekt’ en dat we kunnen luisteren door te kijken. Kinderen leren de kunstenaars en hun kunstwerken beter
kennen en dat kan op een actieve manier! Maak een selfie met spiegels, speel een vormenspel of schets wat ze willen
uitgommen op een kunstwerk.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Vorm | kleur | materiaal
Welke bouwstoffen spelen er in het hoofd van een beeldend kunstenaar? Hoe bepalend is die scherpe vorm, dat zachte
materiaal of die felle kleur voor het kunstwerk? Leerlingen ontleden een kunstwerk in verschillende categorieën. Zo
leren ze een eigen beeldtaal. Ritme, compositie of contrast worden tastbare begrippen doorheen deze rondleiding.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids
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M-oties
Al eens verliefd geworden op een kunstwerk? Word je verdrietig van een donker schilderij? Een herinnering teruggevonden in de kleur van een landschap? Kunstwerken houden ons een spiegel voor, vertellen iets over onze binnenkant.
Iedereen kijkt anders en maakt andere associaties. Ontdek de veerkracht van jouw leerlingen. Ook kinderen kunnen
prima filosoferen over kunst en gevoelens. Door tijdens het museumbezoek goed te kijken, luisteren en vergelijken,
ontdekken kinderen meer over kunstwerken en ontwikkelen ze ook hun taalgevoel. Maar er wordt niet alleen gepraat
in deze rondleiding. Plasticine, pictionary, muziek en beweging spelen ook een rol.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Ontdekkingsreis in de M-Schatkamer van Sint-Pieter
Ontdek de indrukwekkende M-Schatkamer van de Sint-Pieterskerk samen met je klas. In alle hoeken van deze kerk
zitten schatten verstopt. Ga mee op avontuur en vind verborgen parels, draken, kunstschatten van Vlaamse Primitieven, vormen of kleuren. Ga op je rug liggen en ontdek hoeveel keer jij in de M-Schatkamer past. Verwacht je aan
creatieve opdrachten, speelse kijkwijzers en originele spelvormen en dit in een prachtige, oude kerk.
—
M-Schatkamer
PRAKTISCH: 90 min | € 4 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 2 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Workshop Hands-on
Ontdek de M-collectie, architectuur en tijdelijke tentoonstellingen op een actieve manier. Samen met een gids gaan
de leerlingen aan de slag in de museumzalen en het M-atelier. Tijdens deze workshop is doen-doen-doen de slogan.
Drama, dans, muziek, beeld of media: verschillende muzische domeinen komen aan bod. Haal inspiratie uit de
museumzalen, experimenteer en realiseer je eigen blik op kunst.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 2,5u | € 6 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per workshop | Max 1 groep per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids
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Workshop M-studio
M heeft een digitale workshopruimte, midden in het museum. Ga aan de slag met iPads, fototoestellen of een camera.
Je kan gebruik maken van je eigen smartphone en van onze M Leuven-app. Loop binnen in de M-studio voor een
nieuwe opdracht, brainstorm rond tafel, experimenteer in de museumzalen en toon je resultaten op het grote scherm.
Actie-reactie! Tijdens deze workshop staat spel en creatie centraal, gevoed door onze M-collectie, tentoonstellingen
en het gebouw.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 2,5u | € 6 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per workshop | Max 1 groep per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Do it yourself

© Andy Merregaert

Kom met je leerlingen naar het museum en ga samen op ontdekking. Laat je betoveren door de kunstwerken, de
kleuren, de vormen en de verhalen.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: Gratis | Enkel mogelijk tijdens dalmomenten: dinsdag of vrijdag vanaf 13u30
Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be, twee weken vooraf
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Max 25 leerlingen per groep | Min 1 leerkracht per groep als begeleider
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SECUNDAIR ONDERWIJS (1STE, 2DE EN 3DE GRAAD)

© Marc Van Langendonck

Op zoek naar een museumaanbod dat ook door jongeren gesmaakt wordt? Kies één van onze 3 themarondleidingen of
ga in gesprek over religie en rituelen in de M-Schatkamer. Of geef gerust zelf een les of rondleiding in M. Geen stilzitters of snel afgeleid door smartphones? Welkom in onze M-studio voor een digitale workshop. Wil je de blik van je
leerlingen graag verruimen? Ik kom van ver is een rondleiding met twee gidsen: een museumgids die kunsthistorische
kennis heeft en een gids met een migratie-achtergrond. Een aanrader getest en gesmaakt door volwassenen.

Zet je blik op scherp
Deze actieve rondleiding houdt het evenwicht tussen info en actie, klassikaal en zelfstandig experiment. Leerlingen
maken een storyboard, moodboard of soundtrack bij een kunstwerk maar gaan ook de discussie aan over wat kunst
is. Waarneming, verbeelding, conceptualisering en analyse bij beeldende kunst zijn de doelstellingen van deze rondleiding. Hoe bereiken we dat? Zowel via opdrachten op maat als informatie of achtergrond bij de tentoongestelde
kunstwerken.
—
M-collectie
PRAKTISCH: 90 min | € 5 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

8

M-MUSEUM LEUVEN L.Vanderkelenstraat 28 | 3000 Leuven | www.mleuven.be

Volgt vorm functie?
Welke bouwstoffen spelen in het hoofd van een beeldend kunstenaar? Hoe bepalend is een scherpe vorm, zacht materiaal of felle kleur voor het kunstwerk? Leerlingen ontleden een kunstwerk in verschillende categorieën en leren zo een
eigen beeldtaal. Ritme, compositie of contrast worden tastbare begrippen doorheen deze rondleiding. In deze interactieve rondleiding krijgen leerlingen info maar ook opdrachten. Ze maken een materiaalstamboom, een vormenecho
of fotograferen het ritme in een abstract kunstwerk.
—
M-collectie
PRAKTISCH: 90 min | € 5 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Art makes you stronger
Kan kunst je sterker maken? In deze rondleiding onderzoeken we hoe goed we in ons vel zitten. Komt dat door waar
we geboren zijn, wie onze vrienden zijn, door de hobby’s die we hebben, door ons karakter, door onze gevoelens en
emoties ... door kunst? We gaan voor de antwoorden te rade bij de kunstwerken zelf, we filosoferen er samen over en
geven creatief expressie aan onze indrukken, ideeën ...
—
M-collectie
PRAKTISCH: 90 min | € 5 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

M-Schatkamer van Sint-Pieter
De M-Schatkamer van Sint-Pieter bevindt zich in de Sint-Pieterskerk, de oudste en grootste kerk van Leuven.
Bewonder het koor, de straalkapellen, de kruisgalerij en enkele topwerken zoals Het Laatste Avondmaal van Dirk
Bouts. Een boeiende collectie en bijzondere locatie, zeker met een beklijvende gidsrondleiding. Spek voor de bek van
leerkrachten geschiedenis, godsdienst of cultuurwetenschappen.
—
M-Schatkamer
PRAKTISCH: 90 min | € 5 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 2 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Workshop M-studio
M heeft een digitale workshopruimte, midden in het museum. Ga aan de slag met iPads, je eigen smartphone, foto,
film en onze M Leuven-app. Loop binnen in de M-studio voor een nieuwe opdracht, brainstorm rond tafel, experimenteer in de museumzalen en toon je resultaten op het grote scherm. Actie-reactie! Tijdens deze workshop staat spel
en creatie centraal met onze M-collectie, tentoonstellingen en het gebouw als inspiratiebron.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: 2,5u | € 7 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per workshop | Max 1 groep per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids
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Ik kom van ver
Hoe kijken vrouwen met een ander geboorteland naar de M-collectie? Ontdek veelkleurige associaties, religieuze
verhalen en verrassende inzichten in deze gidsbeurt. Zeker stof tot gesprek met en voor leerlingen. Een vaste M-gids
gaat samen met enkele geïnteresseerde vrouwen de uitdaging aan om verhalen uit hun leefwereld te koppelen aan door
hun gekozen museumstukken. Ze verkennen de vaste opstelling, zoeken stukken uit die hen bijzonder treffen of die
bij hen een belletje doen rinkelen. De vaste gids vertelt het kunsthistorische verhaal, de tweede gids vertelt vanuit de
eigen blik die door haar origine wordt gekleurd.
—
M-collectie
PRAKTISCH: 90 min | € 5 pp | Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Min 15 leerlingen per rondleiding | Max 4 groepen per tijdsblok | Max 25 leerlingen per gids

Do it yourself
Kom met je leerlingen naar het museum en ga samen op ontdekking. Laat je betoveren door de kunstwerken, de
kleuren, de vormen en de verhalen.
—
M-collectie en tijdelijke tentoonstellingen
PRAKTISCH: Gratis | Enkel mogelijk tijdens dalmomenten: dinsdag of vrijdag vanaf 13u30
Reservatie verplicht via bezoekm@leuven.be, twee weken vooraf
Picknicken kan in de tuin of reserveer een plekje in het M-café (info@museumcafé.be)
Max 25 leerlingen per groep | Min 1 leerkracht per groep als begeleider
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FAQ: VRAAG EN ANTWOORD
Hoeveel tijd voorzie ik best met mijn klas? Een rondleiding in M-Museum Leuven duurt 1,5u en een workshop 2,5u.
De gids staat jullie op te wachten op het startuur van je geboekte rondleiding of workshop, aan het onthaal. Eerst hangen we
nog alle rugzakken en jassen weg. Binnen dit 1,5u of 2,5u nemen de praktische beslommeringen dus wat kruimels tijd weg.
We laten het zo efficiënt mogelijk verlopen, zodat jullie snel kunnen starten. Moet je onverwacht vroeger vertrekken dan het
geboekte einduur? Laat dit even aan de gids weten voor de start.

Mag de leerkracht na de rondleiding of workshop nog even met de klasgroep in het museum rondkijken? Je bent welkom om langer te blijven met de leerlingen. Keer nog even terug naar het favoriete kunstwerk van je klas
of kies nog iets uit dat de gids niet belichtte maar past bij je leerstof. In 1,5u kan de M-gids niet alle kunstwerken in het museum
bekijken. De gids maakt een sterke selectie en een duidelijk verhaal, om in de diepte te werken met je klasgroep.

Is er een ruimte waar de kinderen hun boterhammen mogen opeten? Picknicken kan in de tuin of reserveer
een plekje in het M-café (info@museumcafé.be). Als jullie boven in het M-café de boterhammen willen opeten, moet je wel een
drankje per kind bestellen.
Mogen de kinderen ook in de tuin spelen? Absoluut! De museumtuin is gratis toegankelijk voor iedereen, tijdens de
openingsuren van het museum. Buiten in de tuin of museumspelstraat kan je blijven plakken. Speel op de muziekmuur, ontspan
bij de yoga-fitometer, kijk binnen in kijkdozen of durf op de klimmuur.

Mag je ook zelf je klas rondleiden? Vind je het waardevol om eens een les geschiedenis in het museum te geven, je
leerlingen een groepswerk te laten maken in de museumzalen of vanuit een specifiek thema één kunstwerk eruit te pikken?
Ook dat kan vanaf dit schooljaar. M zet de deur open voor leerkrachten die zelf hun klas willen rondleiden of het museum als
extra lesruimte willen gebruiken, tijdens de daluren van het museum. Met je lerarenkaart kan je het museum gratis bezoeken,
dus bereid gerust je lessen voor tussen de kunstwerken. Extra inspiratie verzekerd!

Kan en mag de leerkracht ook zelf aan de slag in het M-atelier? Het M-atelier is de workshopruimte van
het museum, in de tuin. We gebruiken deze ruimte voor workshops die te veel overlast veroorzaken in de museumzaal
(vloeistoffen, grote materialen …) Hier staat dan ook een berg materiaal, netjes geordend. We houden deze ruimte daarom
voor workshops waar een gids bij is. Je kan het M-atelier dus niet als leerkracht boeken om met je klas alleen in te werken.

Het onderwijsaanbod in M vertrekt vanuit 3 thema’s (beeldgeletterheid, vorm/kleur/materiaal en emoties). Die
thema’s blijven over verschillende schooljaren lopen en passen zowel bij de vaste presentatie als bij tijdelijke tentoonstellingen. Als we voor onze leerlingen in het 1ste leerjaar dezelfde rondleiding kiezen als later in het 2de leerjaar, hebben ze dan
twee keer hetzelfde aanbod? Of als ik met meerdere klassen dezelfde rondleiding boek, doen ze dan exact dezelfde opdrachten en
zien ze diezelfde kunstwerken?
Voor elke themarondleiding bestaat een uitgebreide handleiding voor onze gidsen. Zij kiezen per rondleiding een aantal kunstwerken, opdrachten, vragen en materiaal uit. Elke themarondleiding is dus telkens een beetje anders, een persoonlijke selectie door
de gids op maat van jouw groep. Als je twee keer dezelfde rondleiding boekt, zal die dus elke keer een beetje anders zijn. Vrees dus
niet voor herhaling als je twee schooljaren na elkaar komt.
Vragen staat vrij! Toch nog een prangende vraag waar onze website geen antwoord biedt?
Wij kunnen er alleen uit leren. Mail jouw vraag naar bezoekm@leuven.be
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