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VOORBEREIDINGSLES ‘EEN ECHT KASTEEL’ – CULTUURLIJN MUSEUM   
COLLAGE, CULTUUREDUCATIEGROEP, MUIDERSLOT 
 
 

1. Inleiding [10 min.] 
Ter inleiding kunt u een klassengesprek voeren waarbij u de volgende vragen met de kinderen 
bespreekt. Naast de antwoorden van de kinderen kunt u onderstaande antwoorden met ze 
bespreken.  
 
 Wat is een museum?  
 
Een gebouw waar je schilderijen, beelden, treinen, munten, stenen, schelpen of andere dingen 
kunt bekijken. Meestal is er ook van alles te doen. Een museum bewaart al die dingen omdat ze 
bijzonder zijn. Veel mensen willen ze zien. Al die dingen bij elkaar noem je een verzameling. Een 
museum laat haar verzameling zien en gaat intussen ook verder met verzamelen.  
 

 

         
          Het museum Naturalis in Leiden verzamelt alles over planten en dieren! 

 
 Wie is er weleens in een museum geweest? Wat heb je daar gezien en gedaan? 
 
 Wie heeft er weleens iets verzameld? Wat was dat dan? 

 

              
            In het Rijksmuseum in Amsterdam hangen heel veel schilderijen. 
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Meestal is een museum dus een gebouw waar je van alles kunt zien en doen. Maar het gebouw 
zelf kan ook het museum zijn! Een heel oud gebouw bijvoorbeeld.   

 
 Welke oude gebouwen ken je?  
 
(Indien de kinderen ‘kasteel’ niet noemen, noem dit dan zelf.)  
Een kasteel is een groot gebouw van lang geleden. Doordat kastelen zo stevig gebouwd zijn, zijn 
er nog heel wat bewaard gebleven. Bijvoorbeeld het Muiderslot, dat staat even buiten Almere, 
aan de overkant van het water. 
 
 Wie is er weleens in het Muiderslot of een ander kasteel geweest? 

 

 
Het Muiderslot is een kasteel waar je echt naar binnen kunt! 

 
 

2. Kern [50 min.] 
Het Muiderslot staat aan het water, dat was voor de veiligheid. Zo kon je iedereen goed zien 
aankomen. De vijand was meteen ontdekt! Ridder Floris heeft het kasteel laten bouwen. Dat was 
veel werk voor meer dan honderd mannen. Stenen sjouwen, houten balken zagen, bouwen, 
timmeren; en dat jaren lang. Eindelijk was het kasteel na ongeveer tien jaar klaar. En dat was nog 
snel ook, want meestal duurde het bouwen van een kasteel veel langer. 
 
Wat is er te zien?  
Buiten ziet het kasteel er stoer uit, met  torens, hoge muren en schietgaten. Je kwam er niet zo 
makkelijk binnen! De toren boven de poort werd goed bewaakt. Boven in de toren zitten drie gaten, 
om stenen door te laten vallen. Of emmertjes met hete smurrie door leeg te gooien. De vijand kreeg 
die allemaal over zich heen. En ging dan snel weg!  
 
Binnen zijn veel trappen, kamers, zalen en gangen. Er is een hele lange trap in de toren, die draait in 
de rondte. Je noemt dat een wenteltrap. 
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De wenteltrap in de Westertoren van het Muiderslot: een hele klim. 

 
Vroeger liepen hier ridders rond. Nu mag jij er kijken! 
 

 
Ridder Floris de Vijfde  

 
Wat neem je mee naar het Muiderslot? Een ridderschild of een kroontje?  
Vertel de kinderen wat een ridderschild is: een bord met kleuren en een tekening erop, waaraan je 
een ridder kon herkennen. Laat de kinderen het wapenschild van ridder Floris zien: een rode leeuw 
op een geel bord.  
 
Een ridderschild maken 
Nodig: groot stuk karton (ca. 50 x 30 cm),  even groot stuk papier, schaar/mes, stuk touw of lint en 
plakband voor de handgreep, kleurpotloden of stiften, verf, voor versiering zilver plakband, gekleurd 
papier, ‘edelstenen’, lijm.   
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- Voorbereiding leerkracht: Vouw het stuk papier doormidden en teken een half schild vanaf 
de vouw. Knip het schild uit en vouw het papier open. Trek de vorm over op het karton en 
knip of snijd of knip het schild uit. 

- Laat de kinderen het schild beschilderen, beplakken of een tekening  op maken, bijvoorbeeld 
van een dier. Wat zijn nog meer stoere, sterke dieren zoals leeuwen? Of wil je juist niet zo’n  
dier? 

- De rand kunnen de kinderen beplakken met de versieringen. 
- Maak aan de achterkant een handgreep met plakband (en zet de naam van het kind erop).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Een kroontje maken 
Nodig: breed stuk karton (strook), kleurpotloden of stiften, verf, gekleurd papier en andere 
versieringen,  plakband, nietmachine, lijm, schaartjes. 
 

- Voorbereiding leerkracht: knip brede strook karton en maak deze op maat: pas het even om 
het hoofd van een kind. 

- Laat de kinderen er punten op tekenen en deze uitknippen (help daarbij als het nodig is) 
- Nu kunnen de kinderen de kroon gaan beschilderen en versieren. 
- Als alles droog is, kan de kroon dicht geniet worden. 

 
 

3. Afsluiting  
Bekijk en bespreek met elkaar de gemaakte werkjes.  
 
Sluit af door te vertellen wanner de les in Muiderslot plaatsvindt. Tip: laat de kinderen ook als ridders 
en prinsessen/jonkvrouwen verkleed komen naar Muiderslot, dat vergroot de beleving.  


