‘Jopie’s Schetsboek’
Lesbrief
- een natuur-, kunst- en erfgoed-educatieprogramma voor het basis- en speciaal
onderwijs.
- verbonden aan de vaste expositie ‘Jopie’s Paradys’ en de tijdelijke expositie t/m 6 januari
2019 ‘Efkes thús.
- bestemd voor de groepen 1 t/m 8.

Inhoudsopgave
Inleiding
Lestips museumbezoek
Brief begeleiders

Colofon

Het educatieve programma ‘Jopie’s Schetsboek’ is een idee van Vera Damhuis, inclusief
illustraties, teksten en beeld. Wanneer iemand deze lesbrief voor andere doeleinden wil
gebruiken, dan wordt overleg op prijs gesteld. De illustraties zijn eigendom van Vera
Damhuis en mogen zonder overleg niet door derden worden gebruikt.

Inleiding
Beste leerkrachten,
In februari 2018 is er een nieuw educatief programma voor groep 1 t/m 8 gestart in het
Jopie Huisman Museum: ’Jopie’s Schetsboek’.
De aanleiding voor dit nieuwe programma vormt de reizende expositie ‘Efkes thús’.
Deze expositie is te zien t/m 6 januari 2019, naast de vaste expositie ‘Jopie’s Paradys’.
‘Efkes thús’ laat 34 werken van Jopie Huisman zien, afkomstig uit een Zwitserse privécollectie. De schilderijen hebben hun vaste expositie in het Museum ‘Kunst der Westküste’
op het Duitse Waddeneiland Föhr.
Het nieuwe aanbod is geschikt voor het speciaal- en regulier basisonderwijs en -in
overleg- aan te bieden voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Kunst- en
natuureducatie, duurzaamheid en erfgoed beleving vormen de rode draad in dit aanbod.
> Beeldend: door het inspireren en enthousiasmeren d.m.v. van het uitnodigende
materiaal en de leerrijke omgeving van ons museum. ‘Jopie’s Schetsboek’ zit vol fijne
tekenuitdagingen, kunstbeleving en ruimte om te… tekenen!
> Natuureducatie: naast al zijn schilderwerk laat ook al het tekenwerk van Jopie Huisman
prachtig zien hoezeer hij met de natuur verbonden was. Van madeliefje tot uitgestrekte
weilanden, ze getuigen allemaal van een grote betrokkenheid. Zijn observaties van
planten, vissen en het weidse landschap laten goed zien dat je van tekenen leert kijken.
Tekenen naar beschouwing is een prachtige oefening voor kinderen; laten we weer
beginnen in ons museum!
> Zorg voor jezelf en je omgeving: het aanbod draagt bij aan de bewustwording. Kinderen
zien de versleten spullen (Wat doe jij met je kapotte schoenen?). Een heel kleine maar
niet minder belangrijke bewustwording van het belang van hergebruik en duurzaamheid.
> Erfgoededucatie: verwondering bij de leerlingen teweegbrengen d.m.v. tastbare spullen
uit een vorige eeuw: erfgoedonderwijs wordt in het museum met materiaal ingezet.
Het materiaal van ‘Jopie’s Schetsboek’ wordt lesstofvervangend aangeboden t.a.v.
bovenstaande items. Zie ook de kerndoelen.

In het museum met ‘Jopie’s Schetsboek’
De activiteit ‘Jopie’s Schetsboek’ duurt ongeveer 1,5 uur, exclusief de voorbereidingstijd op
school en de reistijd.
Bij aankomst wordt de groep ontvangen door museumeducator Vera Damhuis. Hierna
volgt een korte introductie ‘op maat’ voor elke bouw op onze gezellige Atelierzolder.

Bij de instructie volgt uitleg over de schetsboeken (er is een ‘Jopie’s Schetsboek’ voor de
onder- en middenbouw en voor de midden- en bovenbouw.)
De leerlingen gaan het museum verkennen en maken op eigen niveau de opdrachten in
hun schetsboek. Ze treffen tijdens de routing verschillende tekenmaterialen aan waarmee
de opdracht uitgevoerd kan worden. We sluiten gezamenlijk af op de Atelierzolder.
In ons museum is er ook gelegenheid om de fruit- of lunchpauze (met meegenomen fruit
etc.) in overleg aan het bezoek te koppelen. Voor de begeleiders is er altijd koffie of thee.
Natuurlijk gaan de Schetsboeken mee naar huis/school, er kan daar eventueel nog verder
gewerkt worden. ‘Jopie’s Schetsboek’ vormt vast genoeg inspiratie voor je volgende tekenen natuurbelevingslessen.

Lestips museumbezoek
> De midden- en bovenbouw kan gebruik maken van hiervoor geschikte filmpjes en tips:
via YouTube zijn veel documentaires over en interviews met Jopie Huisman te vinden. Je
kunt zelf inschatten wat je groep zal interesseren.
> Kinderen blijven het korte animatiefilmpje ‘Deurtje met venster’ erg leuk vinden. Hierin
is de ‘making of’ van het gelijknamige schilderijtje van Jopie Huisman te zien.
De link is te vinden onder www.jopiehuismanmuseum.nl/educatie. Daar vind je ook een
korte film met een verhaal van Jopie Huisman, verteld door verteller Mindert Wijnstra en
opgetekend door zijn zoon Pepy Huisman.
> Bij een abonnement op de handige boekingssite www.groendoen.net van Groen
Doen/NME Mar en Klif Oudemirdum is de entree geregeld. Altijd handig om in je team
even navraag te doen m.b.t. eventuele deelname.
Boek je rechtstreeks via ons museum, dan kunnen wij de factuur naar jouw school of
contactpersoon sturen. De kosten per leerling zijn dan € 2,50.
> De bijgevoegde informatiebrief voor chauffeurs/begeleiders kun je aanpassen en
meegeven als je dat op prijs stelt.
> We zijn een rolstoelvriendelijk museum: mocht blijken dat de trap naar het Zolderatelier niet handig is, dan hebben we genoeg alternatieve ruimtes voor de introductie.

Kerndoelen
‘Jopie’s Schetsboek’ sluit aan bij de kerndoelen zoals opgesteld door het Ministerie van
O&W:
> 17 Frysk
> 54, 55 en 56 erfgoed
> Het aanbod voldoet aan de Competenties Kunst & Cultuur incl. de algemene
competenties. Het aanbod is hierdoor lesstofvervangend in te zetten.

Leskoffers
In het museum staan na de voorjaarsvakantie 2018 2 koffers met inhoud klaar waarmee
je het museumbezoek kunt voorbereiden, voorzien van:
•
•
•
•

een boek over Jopie Huisman.
voorwerpen met relatie tot de opdrachten van ‘Jopie’s Schetsboek’.
afbeeldingen van Jopie’s schilderijen.
de beide ‘Jopie’s Schetsboek' exemplaren ter inzage en voorbereiding.

De koffer kan alleen via de educator gereserveerd worden na telefonisch contact of een
mail (kijk onder ‘Vragen’).
Deze koffer kan 2 weken op school aanwezig zijn en moet worden gehaald en gebracht bij
de balie van het het museum. Het terugbrengen kan natuurlijk ook samenvallen met je
groepsbezoek aan het museum.
Voor de beide koffers geldt: op voorwaarde van beschikbaarheid. De coördinatie loopt via
de educator.
• Het vervoer naar het Jopie Huisman Museum regelen, als chauffeur ben je ook
begeleider.
• De informatiebrief voor chauffeurs/begeleiders aanpassen en meegeven.

Vragen?
Alle informatie over ons museum én de expositie ‘Efkes thús’ in het bijzonder is te vinden
op www.jopiehuismanmuseum.nl. Onder ‘Educatie’ kun je de links voor de filmpjes vinden.
Via onze Facebookpagina of Instagram vind je ook de laatste updates m.b.t. nieuws van
het museum. Voor vragen over dit project kun je bellen met Vera Damhuis - educator
Jopie Huisman Museum/tekencoach KEK 2 Keunstwurk - 06 47920172 of mailen naar
educatie@jopiehuismanmuseum.nl

Chauffeurs en begeleiders
Binnenkort ga je als chauffeur en/of begeleider mee met een groep leerlingen die
meedoet aan het programma ‘Jopie’s Schetsboek’ in het Jopie Huisman Museum.
Erg fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt om met onze leerlingen het museum te bezoeken!
Hieronder vind je de praktische informatie.

Wat is ‘Jopie’s Schetsboek’?
Het programma ‘Jopie’s Schetsboek’ is een educatief aanbod ontwikkeld voor de leerlingen
van het basisonderwijs bij de vaste -Jopie’s Paradys- én de tijdelijke expositie t/m 6
januari 2019 ‘Efkes Thús’. In het museum maken de leerlingen op een actieve en speelse
manier kennis met de werken en het verhaal Jopie Huisman. ‘Jopie’s Schetsboek’ laat zijn
liefde voor de natuur in en rond Workum zien; zijn aandacht voor het bijzondere van het
gewone en het mededogen voor de kwetsbare mens.
De leerlingen voeren in kleine groepjes van 4 à 5 kinderen allerlei tekenopdrachten uit. We
vragen je de groepjes te begeleiden. Het programma duurt ongeveer 1,5 uur. Dat is
zonder de reistijd.

Locatie en routebeschrijving
Het programma vindt plaats in het Jopie Huisman Museum
Het adres:
Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711 AH Workum
Je kunt je auto gratis parkeren op de parkeerterreintjes achter het museum.
Volg daarvoor de route Schoolstraat en ga richting Panwurk.
Dit is een doodlopende straat, het parkeerterrein is aan het einde hiervan te vinden.
Ook via het Skil kun je parkeren bij het binnenhaventje tegenover de Gertrudiskerk.
Met vriendelijke groet,
Vera Damhuis
Educator

