
VERWERKINGSLES ‘EEN ECHT KASTEEL’ – CULTUURLIJN MUSEUM  
COLLAGE, CULTUUREDUCATIEGROEP, MUIDERSLOT 
 
Vooraf 
Vraag de leerlingen om een schoenendoos mee te nemen. Als iedereen een eigen kijkdoos maakt is 
er 1 schoendoos p.p. nodig. Als er samengewerkt wordt voldoet 1 schoenendoos per 2 leerlingen. 
 

1. Inleiding [10 minuten] 
Nu de kinderen het bezoek aan het Muiderslot op zich in hebben laten werken, is het goed om er 
met elkaar over na te praten. Houd een kringgesprek en begin met de open vraag:  

 Wie wil er iets vertellen over wat je gezien of gedaan hebt op het Muiderslot? 
 

 
De eetzaal 
 
Geef eerst zoveel mogelijk kinderen het woord en noteer wat onderwerpen op het bord of voor 
jezelf op een notitieblokje. Het is leuk als de kinderen met veel verschillende ervaringen komen. Om 
tussentijds nog wat aan te moedigen, zijn de volgende vragen ook bruikbaar: 
 

 Wat vond je spannend aan het kasteel?  
 Wat was er anders dan je eerst dacht?  
 Hoe kun je zien dat het kasteel heel oud is?  
 Welke spullen zijn nieuw?  

 
Ga daarna meer het gesprek sturen op de onderwerpen van de kinderen (bord/notitieblokje), 
gerelateerd aan de vragen:  
 

 Wat is een museum?  
 Wat is dit voor museum?  
 Wat bewaart dit museum?  
 Waarom bewaart het museum het?  
 Hoe bewaart het museum het? 

 



 
De slotkeuken 

 
2. Kern [50 minuten]  

Tijd op iets te gaan doen! De kinderen maken een kijkdoos van het Muiderslot (zie knipplaat). Ze 
kunnen hun kasteel zelf inrichten met de meubels en voorwerpen van de knipplaat. En natuurlijk 
ontbreekt graaf Floris V niet! 
 
Een kijkdoos van het Muiderslot maken  
Nodig: schoenendozen, scharen, kleurpotloden of stiften, lijm, stevig papier of dun karton, 
doorschijnend papier, knipplaten Muiderslot.  

- Voorbereiding leerkracht:  
o Knip stukken stevig papier of dun karton uit in het formaat van het voorbeeld van de 

buitenkant van het kasteel (zie knipplaat).   
o Knip in de bovenkant van de kijkdoos een grote opening (voor het licht) en eventueel 

een kijkgat in de voorkant (zie hieronder).   
o Zet de naam van het kind onderop de kijkdoos.  

- Laat de kinderen de meubels, voorwerpen en schilderijen op de knipplaat inkleuren.  
- Laat ze de buitenkant van het kasteel (zie voorbeeld op knipplaat) natekenen op een stuk 

stevig papier of karton. Laat ze dit inkleuren. 
- Laat ze de binnenkant van de schoenendoos inkleuren. Dit wordt de binnenkant van het 

kasteel. 
- De kinderen knippen het kasteel en de deur uit. Houd het  kasteel aan de voorkant van de 

kijkdoos. Teken de vorm van de uitgeknipte deur op de kijkdoos. Dit het kijkgat. Laat de 
kinderen dan het kijkgat uitknippen of help daarbij. 

- Nu knippen de kinderen de meubels, voorwerpen en schilderijen op de knipplaat uit, met de 
plakrand erbij. 

- En nu inrichten! De kinderen kiezen wat ze in hun kasteel willen neerzetten of ophangen. Ze 
plakken de meubels, voorwerpen, schilderijen en figuren in hun kijkdoos.  

- Als laatste plakken de kinderen de buitenkant van het kasteel op de voor- en achterkant van 
de kijkdoos. En ze plakken doorschijnend papier op de bovenkant.  



 
De ridderzaal 

 
3. Afsluiting [10 minuten] 

Bekijk en bespreek met elkaar de kijkdozen, zowel de resultaten (product) als hoe het was om de 
kijkdoos te maken (proces).  
Hulpvragen: 

 Wie wil er iets zeggen over zijn of haar kasteel?  
 Hoe was het om zelf een kasteel te maken? 
 Wat voor kamer heb je gemaakt? 

 
 
 


