CANONPROGRAMMA’S VOOR HET
BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS
Zowel voor het Primair als het Voortgezet Onderwijs worden
programma’s in en rondom de Canonpresentatie ontwikkeld. In het
najaar van 2017 is een programma te boeken voor groep 7 en 8 van
het PO en voor klas 1 en 2 van HAVO/VWO. In het najaar van 2018
wordt dit uitgebreid met groep 5 en 6 van het PO en klas 1 en 2 van het
VMBO.
DE CANONPRESENTATIE &
HET PRIMAIR ONDERWIJS

In het Canonprogramma voor groep 7 en 8 maken de
leerlingen met de klas een eigen geschiedenis-journaal.
Ze onderzoeken onder leiding van een museumdocent
de tijdvakken en de Canonvensters. Op school kiezen
de leerlingen twee tijdvakken uit die ze willen gaan
onderzoeken. In het museum duiken ze als historische
reporter met behulp van een tablet de gekozen tijdvakken
in. Ze maken foto’s, filmpjes en spelen scenes na. Ook
buiten, in het museumpark, gaat het onderzoek verder.
Alle opnames worden samengevoegd tot een historisch
journaal “Het Nieuws van Toen”. Terug in de klas kan dit
journaal over de hele geschiedenis van Nederland – waar
dus alle leerlingen aan hebben bijgedragen – gezamenlijk
bekeken worden.

DE CANONPRESENTATIE &
HET VOORGEZET ONDERWIJS

Leerlingen van klas 1 en 2 HAVO/VWO kiezen op school
een thema om de geschiedenis mee in te gaan. Ze kunnen
kiezen uit: Oorlog en Strijd, Eten en Drinken, Sport en Spel,
Beroemd, Berucht & Bijzonder. Aan de hand van dit thema
reizen ze door de geschiedenis van Nederland en worden
ze ‘expert’ in het gekozen onderwerp. De leerlingen doen
onderzoek in de grote Canonpresentatie en buiten in het
museumpark en maken als een reporter film-, foto- en
audio-reportages. Alle bijdragen worden opgenomen in
een ‘tv-programma’ – afhankelijk van het gekozen thema
heeft dit de vorm van een journaal, een sportprogramma,
een kookprogramma en een hart-van-Nederland-achtig
shownieuws. Uiteindelijk is de som van al het onderzoek:
de hele geschiedenis van Nederland gezien door de ogen
van de leerlingen. Met verrassend resultaat! De uiteindelijke
programma’s kunnen op school in de les bekeken worden.

BESCHIKBAAR

vanaf najaar 2017.
Neem contact op met de afdeling
Sales voor exacte data en tijden.
AANTAL LEERLINGEN

max. 30

SCHOOLBEGELEIDERS

min. 4, waarvan minstens 1 leerkracht
KERNDOELEN

51, 52, 53, 56
DUUR

3 uur

BESCHIKBAAR

vanaf najaar 2017.
Neem contact op met de afdeling
Sales voor exacte data en tijden.
AANTAL LEERLINGEN

max. 60

SCHOOLBEGELEIDERS

min. 7, waarvan minstens 1 leerkracht
KERNDOELEN

1, 4, 6, 8, 37, 38, 40
DUUR

3 uur

