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Handleiding voor de leerkracht 
 

BOSWACHTER BEER 
START EEN MUSEUM  
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Boswachter Beer start een museum, onderdeel van de cultuurlijn 
Museum voor basisscholen in Almere  
 
Boswachter Beer maakt deel uit van de doorlopende leerlijn cultuureducatie, met het thema 
Museum. Bij deze activiteit komt de begeleider met zijn museum naar de school toe.  
 
Bij deze museumlijn komen in elke les een aantal vaste vragen aan bod:  

1. Wat is een museum?  
2. Wat is dit voor een museum?  
3. a. Wat bewaart dit museum?  

b. Wat bewaar jij zelf?  
4. a. Waarom bewaart het museum het?  

b. Waarom bewaar jij het?  
5. a. Hoe bewaart het museum het?  

b. Hoe bewaar jij het?  
 
Door deze vragen te stellen, is er aandacht voor:  

 Van zelf verzamelen/bewaren naar het museum verzamelt/bewaart  
 De taken van het museum: verwerven, behouden, onderzoeken, presenteren, 

documenteren, bekendheid geven  

 Verschillende soorten musea qua bestuur en qua collectie  

 Het ontstaan van musea  

 De overeenkomsten en verschillen tussen musea  
 

Basisgegevens  
 Doelgroep: groep 1, 2  

 Tijdsduur: 60 tot 90 minuten  

 Uitvoerder: Jacco Steendam van Kraakhelder Producties  
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Beschrijving activiteit  
Theatraal  
Boswachter Beer is de hoofdpersoon uit de gelijknamige theatershow. Deze vrolijke Beer - is het een 
beer of een meneer? - vertelt en zingt over zijn werk. Beer zorgt goed voor de dieren in zijn bos. De 
goedzak heeft ze allemaal een mobieltje gegeven en als er iets is dan bellen ze even! Met hulp van de 
dieren verzamelt Boswachter Beer spulletjes uit de natuur: schedeltjes, geluidjes, geurtjes, 
braakballen en zelfs dierenpoepjes. Zijn boswachterspak zit er vol mee. En over elke vondst heeft hij 
wel een verhaaltje of een liedje. Zing maar mee: Dierenpoep, indien goed droog, is een genot voor 
het oog! Oh, ik schrijf nog eens een boekje vol… met de geheimen van de drol. (zie ook 
www.boswachterbeer.nl)  
 
La Musée de BB  
De verzamelwoede van Boswachter Beer loopt uit de hand. De bezem moet door zijn verzameling 
dierenspulletjes! De mooiste voorwerpen mogen blijven en worden opgenomen in het Boswachter 
Beermuseum. Maar wat is een museum eigenlijk? En Beer moet gaan kiezen: wat is mooi, interessant 
en bijzonder genoeg om in zijn museum te zetten? Oei, dat is moeilijk! Ten einde raad roept hij de 
hulp van de kinderen in!  
 
Als een voorwerp in zijn museum komt, moet er nog een hoop gebeuren: wat is het, waar maak ik 
het naamkaartje aan vast en hoe bewaar je het? En hoe kunnen zoveel mogelijk kinderen er naar 
komen kijken?  
 
Boswachter Beer neemt nog twee verzamelingen mee: fietsbellen (geselecteerd op mooi geluid) en 
shakers (percussie-instrument, geselecteerd op gek uiterlijk). Hé, daar zit muziek in!  
 
Let op: in het museum van Boswachter Beer mogen kinderen alles aanraken! (Waarom mag dat in 
andere musea eigenlijk niet?)  
 

Jacco Steendam  
Jacco heeft 15 jaar gewerkt in het Natuurmuseum Nijmegen. Hij maakte daar exposities en 
educatieve programma's. De afgelopen zes jaar heeft hij zijn eigen bedrijfje. Daarnaast heeft hij heeft 
de grootste verzameling diersporen van Nederland en is bezig deze onder te brengen in de collectie 
van het Nijmeegse Natuurmuseum.  
 

Voorbereiding op school: Een gesprek over verzamelen 
Boswachter Beer komt op bezoek! Hij verzamelt dierenspulletjes. Wat verzamel jij? Waarom? Heb je 
een speciaal kastje voor je spulletjes? Mogen andere kinderen er naar kijken? Mogen ze er mee 
spelen?  
 
Neem het mooiste ding uit je verzameling mee naar school en zet het op tafel zodat Boswachter Beer 
het kan bewonderen als hij op bezoek komt!  
 

Verwerking  
Maak een mooie poster waarin je je jouw verzameling in het zonnetje zet. Komt dat zien! 


