
MET JE SCHOOL 
 

NAAR HET MUSEUM 
 

Speciaal voor de scholen heeft Museum De Koperen Knop 
een kort lesprogramma. Schoolgroepen krijgen dan een les 
over de boeiende cultuurhistorie van de Alblasserwaard.  
 

 

 

 

 
 
Een van de onderwijsvrijwilligers van het museum geeft de les of presentatie. Het 
museum heeft enkele vaste keuzemogelijkheden ontwikkeld, zoals: 
 Een les over Trijntje, de oudst begraven vrouw van Nederland, gevonden bij 

archeologische opgravingen bij de aanleg van de Betuweroute.   
 Een les over het wonen in een deftige boerderij, in de 19e eeuw. 
 De expositie die er op dat moment is wordt bezocht (zie de website).  
 

 

In De Koperen Knop ma-
ken de kids kennis met 
de oudste bewoning van 
Nederland: een wassen 
beeld van Trijntje, de 
oudste begraven vrouw 
van Nederland, die werd 
gevonden op enkele ki-
lometers afstand van 
het museum. Haar ske-
let ligt in het Openlucht-
museum in Arnhem.  

 

 
 
Soms kan de groep niet naar het museum komen. Dan kan de les ook op school 
worden gegeven.  Heeft een school een speciale wens? Als dit vroegtijdig wordt 
gevraagd, kan worden bezien of dit mogelijk is. Neem hiervoor contact op met 
het museum.   
 

  
 
Het maximum aantal leerlingen per groep is 30. Zowel de leerlingen als de bege-
leiders hebben gratis toegang. In het museumcafé is koffie en thee te koop. De 
bij de lessen horende vragenlijsten mogen worden meegenomen. Maar als ze in 
het museum worden ingeleverd wordt er elk kwartaal een uitgeloot voor een 
leuk prijsje.      

Een bezoek aan De Koperen Knop is altijd leuk! 
Kom samen met je familie eens kijken en genieten van hoe het 
leven en wonen vroeger in de Alblasserwaard was….   
 
 

 

 

Museum De Koperen 
Knop  
Binnendams 6 3373 AD Hardinxveld-Giessendam     
0184-611366                              www.koperenknop.nl 

OPEN: dinsdag t/m vrijdag 13-17 uur en 
zaterdag 11-17 uur - groepen op afspraak  
 
MKK  |  PUB  |  FL+FOLD  |  FL SCHOLEN 2021  |  07.09.2021 

 


