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LES
PROGRAMMA’S
In en rond Paleis Het Loo zĳn leerlingen en studenten van alle typen
onderwĳs welkom voor een lesprogramma. Ieder lesprogramma kent een
voorbereidende les in de klas, een museumles bĳ Paleis Het Loo en een
afrondende les in de klas. Al het lesmateriaal wordt door de afdeling Educatie
van Paleis Het Loo geleverd. Tĳdens de museumles wordt de groep begeleid
door een museumdocent.

YMCA Zoetermeer

YMCA Zoetermeer

PRIMAIR ONDERWĲS
Groep 1 en 2
DIEREN IN & OM HET PALEIS PRINS WILLEM DANST
Wie wordt de danspartner van Willem Waf?
Een interactief prentenboek staat centraal.
Tijdsduur bezoek: 60 minuten

Groep 3 t/m 5
WONEN IN EEN PALEIS
Hoe is het om in een paleis te wonen? Met een
koffer vol koninklĳke spullen gaan leerlingen op
pad.
Tijdsduur bezoek: 60 minuten

Groep 3 t/m 5
KONINKLĲKE KIEKJES
Hoe sta je koninklĳk op de foto? Welke houding,
kleding en sieraden horen daarbĳ?
Tijdsduur bezoek: 60 minuten

Groep 3 t/m 5
APELDOORN, ORANJE & PALEIS
HET LOO
(VERSIE MIDDENBOUW)

Waarom staat Paleis Het Loo in Apeldoorn?
Leerlingen zoeken naar aanwĳzingen om samen
het antwoord te geven.
Tijdsduur bezoek: 90 minuten

Groep 6 t/m 8
HET PRONKPALEIS
Wie heeft waarmee en op welke plek, Willem 0
weggejaagd? Het mysterie wordt ontrafeld via
17e-eeuws hofpersoneel.
Tijdsduur bezoek: 90 minuten

Groep 6 t/m 8
NEDERLAND & ORANJE

Met moderne media leren over de geschiedenis
van de Oranjes als stadhouders en koningen en
koninginnen!
Tijdsduur bezoek: 90 minuten

Groep 6 t/m 8
APELDOORN, ORANJE & PALEIS HET
LOO / DE JUNIOR-CONSERVATOR
(VERSIE BOVENBOUW)

Conservator Paul Rem roept de hulp van de
leerlingen in bĳ een tentoonstelling over
Apeldoorn, de Veluwe en exotische voorwerpen.
Tijdsduur bezoek: 90 minuten

JUL’S KONINKLĲKE SCHOOLREISJE
Eerst op reis in het paleis en daarna naar de
Julianatoren: leerlingen van alle leeftĳden
ontcĳferen in de ochtend de code van een
achtergebleven koffer van de koning. Daarna
lunchen en spelen zĳ bĳ de Julianatoren. Een
unieke combinatie van leren en spelen!

VOORTGEZET ONDERWIJS
Stel zelf uw PaleisReis samen! Voor het
voortgezet onderwijs werken wij met meerdere
lesonderdelen per schoolvak, die wisselen
in tijdsduur en werkvormen. Zo maakt u uw
museumbezoek zo passend mogelijk.

CKV EEN PALEIS IN APELDOORN
Koninklijk leven in je eigen omgeving: op
Paleis Het Loo maken leerlingen kennis met
hedendaagse onderwerpen, die in het verleden
nét even anders gingen. Hoe leefden de
voorgangers van koning Willem-Alexander?

GROEN WERKEN IN EEN PALEISTUIN
GESCHIEDENIS
DE TIJD VAN REGENTEN & VORSTEN

Hoort Koning-Stadhouder Willem III naast
Lodewijk XIV thuis in de lesmethode? De tijd van
regenten en vorsten komt tot leven bij Paleis Het
Loo. In het paleis en de tuinen zoeken leerlingen
bewijzen van wereldwijde handelscontacten en
het streven naar absolute macht.

Met welke zaken is rekening gehouden bij het
ontwerp van de koninklijke tuinen? En hoe
onderhoud je een paleistuin? Neem een kijkje
achter de schermen van de tuindienst!

BEROEPSONDERWIJS
LERAREN IN OPLEIDING

KUNSTVAKKEN
PALEIS HET LOO ALS KUNSTMUSEUM
Paleis Het Loo toont een bijzondere kunstcollectie
uit de 17e tot en met de 19e eeuw. Schilderijen,
meubels en andere kunstvoorwerpen vertellen
over de kunststromingen en de smaak van de
Oranjes door de eeuwen heen.

Dubbele didactiek: probeer zelf een museumles
uit en denk mee over onze educatieve aanpak.

GROEN WERKEN IN EEN PALEISTUIN
Met welke zaken is rekening gehouden bij het
ontwerp van de koninklijke tuinen? En hoe
onderhoud je een paleistuin? Neem een kijkje
achter de schermen van de tuindienst!

ALGEMENE
informatie
Periode: gehele schooljaar
Paleis Het Loo is op maandag gesloten
Kosten (voor een klas van maximaal 30 leerlingen)
inclusief entree voor leerlingen en begeleiders,
parkeren, lesmateriaal en begeleiding door de
museumdocent:
• Lesprogramma 60 minuten € 75
• Lesprogramma 90 minuten € 100
• Lesprogramma 120 minuten € 125
paleishetloo.nl/onderwĳs / educatie@paleishetloo.nl / 055-5772465 /
Bezoekadres: Hoofdingang via Entreegebouw Amersfoortseweg
Navigatieadres: Apeldoorn, 7313 AA

@EducatieHetLoo

