
Open Monumenten Klassendag - Wie Doet Wat?           
  

Taken comité 
• Aanmelden voor deelname aan de Klassendag via de portal www.omdinlog.nl, selecteren van 

scholen die mogen worden uitgenodigd, eventueel toevoegen van nieuwe scholen. 

• Desgewenst scholen bezoeken om te enthousiasmeren over de Klassendag. 

• Desgewenst scholen nabellen of mailen over aanmelding voor de Klassendag. Hierbij vragen naar 

de leerkracht of de interne cultuurcoördinator.  

• Regelen van een of meerdere monumenten om te bezoeken. Criteria:  

1) Het monument moet groot genoeg zijn om een groep leerlingen te ontvangen  

2) De eigenaar of beheerder moet mee willen doen 

3) Er moet voldoende te beleven en ontdekken zijn  

4) Het monument moet goed bereikbaar zijn 

• Deelname van scholen verwerken in de portal van de landelijke website. Ingevuld moet worden 

welke scholen meedoen, en eventueel de gegevens worden bijgewerkt, zoals adres of 

contactpersoon. De gegevens hiervoor worden (via het deelnameformulier voor scholen) in de 

vorm van een e-mail aan het comité gestuurd. Hierin worden ook het aantal deelnemende 

leerlingen en groepen vermeld.   

• Het bestellen van lesmateriaal per school in de portal van de landelijke website. 

• Het bestellen van de Klassendagvlag en ervoor zorgen dat deze op de juiste plek komt. 

• Het maken van de planning voor de dag zelf en het maken van afspraken met de rondleider(s) en 

met de scholen.  

• Rondleiders dienen van te voren het lesmateriaal te zien, comités kunnen hen verwijzen naar  

www.openmonumentenklassendag.nl.  

• Comités (of rondleiders) kunnen aanvullende lokale informatie over het monument of de Open 

Monumentendag naar de scholen sturen of meegeven tijdens het bezoek aan het monument. 

• Verrichten van promotieactiviteiten richting lokale pers.  

Taken landelijk projectbureau Open Monumentendag 
• Uitnodigen van de scholen voor deelname. Dit gebeurt met een email waarin een link staat naar 

een deelnameformulier. In de email wordt de datum gemeld waarop de Klassendag plaatsvindt, 

volgens opgave van het comité. 

• Desgewenst (gratis) lesmateriaal leveren, rechtstreeks aan de scholen. In het geval van de 

Klassendag in september wordt het lesmateriaal voor de zomervakantie gestuurd. 

• Verrichten van promotionele activiteiten. Het projectbureau zet zich in voor de landelijke promotie 

van de Open Monumenten Klassendag.  

• Bemiddeling voor scholen die een Klassendag willen maar waar het comité niet mee doet. Mocht 

het zo zijn dat er in een gemeente geen actief comité is die de Klassendag organiseert of wil/kan 

organiseren zal het projectbureau aan de slag gaan om monumenten te vinden die door leerlingen 

bezocht kunnen worden, en ook het aanspreekpunt vormen voor de scholen in plaats van het 

comité.    

http://www.omdinlog.nl/
http://www.openmonumentenklassendag.nl/


Taken rondleider 
• Samen met het comité en of monumenteigenaar dient de ontvangst te worden voorbereid omtrent 

de praktische zaken zoals tijd en adres en ook over de invulling van het programma en 

taakverdeling. Ook dienen mogelijke veiligheidsmaatregelen te worden doorgenomen, wellicht zijn 

er plekken waar leerlingen niet mogen komen en waar niet gefotografeerd mag worden.   

• Doornemen van het lesmateriaal en zo nodig aanvullen met extra materiaal specifiek over het 

monument of het gebied. Doorgaans wordt er eerst een algemeen verhaal gehouden of 

introductie, gevolgd door zelfstandig rondlopen met de Monumentenkijker. Beiden dienen op 

elkaar te zijn afgestemd.  

• Indien daar toestemming voor is gegeven kunnen de leerlingen ook foto’s maken. Het bezoek duurt 

in totaal niet langer dan een uur. 

• Mogelijk kunnen bepaalde foto’s of tekeningen worden opgehangen ter ondersteuning van de 

rondleiding.  

• Eventueel drinken klaar zetten en materiaal om mee te geven. 

• Kinderen ontvangen, voorstellen, regels uitleggen en meenemen bij de rondleiding. 

Taken leerkracht / school 
• Opgave van deelname aan de Klassendag via een email van het landelijke projectbureau met 

bijbehorende link naar een deelnameformulier.  

• Zorgen voor vervoer en begeleiders. 

• Ouders op de hoogte brengen van het bezoek. 

• Contact houden met het comité over welk monument, adres, datum en tijd. 

• Afspraken maken met leerlingen en uitleg regels tijdens het bezoek (zoals respect tonen voor 

monument, luisteren naar de rondleider). 

• Leerlingen vragen makkelijke kleding en schoenen te dragen, eventueel regenkleding. 

• Met leerling afspreken smartphone mee te nemen. 

• Monumentenkijkers uitdelen met pen/potlood. 

• Introductieles verzorgen:  

1. Vertel de leerlingen dat jullie een monument gaan bezoeken. Wie weet wat een monument is? 

Kennen de leerlingen een monument in hun omgeving? Laat enkele leerlingen in hun eigen 

woorden omschrijven wat volgens hen een monument is. Het gaat niet om de specifieke 

antwoorden maar om het activeren van hun voorkennis.  

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten. Ze zijn altijd bijzonder én oud. Ze zijn 

bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus 

een historisch verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel door de overheid 

beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden. 

2. Toon het introductiefilmpje dat staat op www.openmonumentenklassendag.nl.  

Hierin komen de volgende te onderscheiden monumenttypen voorbij: deftig huis, klooster, 

begraafplaats, fabriek, gevangenis, school, protestantse kerk, boerderij, stadhuis, katholieke 

kerk, fort, molen, theater, park, kasteel en kantoorgebouw. 

3. Leerlingen (groep 7/8) op de website meer laten lezen over Wat is een monument? Besproken 

kan worden welke monumenten ze misschien wel eens hebben bezocht.   

• Na het bezoek aan het monument een afrondende les verzorgen: 

1.    Evaluatie van het bezoek 

2.    Bespreken van de vragen op de Monumentenkijker 

3.    Door leerlingen een persoonlijke Monumentenkaart laten maken 

Aan de voorzijde van de Monumentenkaart kunnen de leerlingen tekeningen maken, foto’s en 

afbeeldingen plakken, aan de achterzijde hun persoonlijke verhaal schrijven over (het bezoek 

aan) het monument. 

• Indien de Klassendag voor de landelijke Open Monumentendag is, plaatselijk brochuremateriaal  

over de Open Monumentendag of andere informatie over het monument uitdelen. 

http://www.openmonumentenklassendag.nl/

