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Onderwerp: bezoek aan Vughts Museum, tentoonstelling 75 jaar bevrijding Vught 
 
 
 
Beste leerkrachten groep 5, 6, 7 en 8, 
 
 
Binnenkort breng jij met jouw groep een bezoek aan de tentoonstelling van het Vughts Museum in 
de Petruskerk. De planning van dit bezoek is reeds bij jou bekend of je kunt het opvragen bij de ICC-
er van jouw school. Om de bezoeken in goede banen te leiden willen we door middel van deze brief 
aangeven wat jullie kunnen verwachten van het Vughts Museum en wat wij van jullie verwachten.  

 
 Wat kunnen jullie van het Vughts Museum verwachten? 
In de tentoonstelling van het Vughts Museum worden leerlingen 
meegenomen langs verschillende thema’s uit de Tweede 
Wereldoorlog. De rondleiders zullen leerlingen in één van de 
thema’s dieper laten ingaan op een betekenisvol voorwerp. Aan de 
hand van de geografische vierslag worden kinderen bijna als 
vanzelfsprekend geleid naar concrete aanzetten tot 
waardenvorming. Vanuit de laatste stap – het waarderen – worden 
de kinderen zich bewust van hun eigen waarden en normen en die 
van anderen. Ze leren geleidelijk hun eigen waarden te 
onderbouwen met argumenten maar staan ook open voor de 
argumenten van anderen. 
 
 

 
Wat verwachten wij van jullie? 
In de voorbereiding op het bezoek vragen we de leerkracht om de leerlingen vooraf in de klas de film 
(11 min.) te laten zien over de bevrijding van Vught. De link van dit filmpje, een WeTransfer is op 
donderdag 29 augustus verstuurd via Plaza Cultura aan de ICC-er(s) van de school. Dit filmpje is niet 
openbaar en mag alleen door de groepen die een bezoek brengen worden gedownload. Tip: 
download dit filmpje z.s.m., er zit namelijk een verloopdatum aan. Deze film biedt de leerlingen 
enige houvast wanneer zij in de tentoonstelling met de historische context aan de slag gaan. Willen 
jullie de leerlingen tijdens het bezoek een naamsticker geven en duidelijke afspraken maken over 
gedragsregels? Indien er leerlingen in jullie groep zijn waarvoor specifieke afspraken of 
aandachtspunten gelden tijdens het bezoek, dan vragen wij jullie dit vooraf met de rondleider te 
bespreken. 
 
Dit project kwam tot stand in samenwerking met Vughts Museum, Erfgoed Brabant en 
https://www.plazacultura.nl/ 

https://www.vughtsmuseum.nl/2019/08/24/expositie-de-laatste-oorlogsmaanden-vught-september-oktober-1944/
https://www.erfgoedbrabant.nl/
https://www.plazacultura.nl/

