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Tweede, derde kleuterklas en eerste leerjaar
WERELDHAVEN OP KINDERVOETEN 
> Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo.

Een interactieve rondleiding met kapitein MASsimo. Als echte
matrozen ontdekken de kinderen de tentoonstelling Wereldha-
ven. Kapitein MASsimo neemt hen mee op avontuur. Ze gaan
samen op zoek naar de ontbrekende delen van zijn schip. 
Ze zingen een heus zeemanslied en maken op een speelse wijze 
kennis met de haven.

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 75 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering. (max. 15 leerlingen per gids, maximum 
 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: 1 uur 

Derde kleuterklas en eerste leerjaar
DE KLEINE ONTDEKKINGSREIZIGER
> Atelier in LEVEN EN DOOD

De kinderen gaan op wereldreis en onderweg moeten ze heel 
goed zoeken naar allerlei fi guren. Sommigen zijn goed verstopt, 
anderen makkelijk te vinden. Ze luisteren naar het verhaal van 
een mummie die een lange reis gaat maken. Ze ontmoeten een 
mysterieuze olifant uit India. In Afrika verstoppen ze zich achter 
een masker en worden even iemand anders. 
Na al dat speur- en zoekwerk gaan ze aan de slag in het atelier 
waar ze een prachtig verstopkunstwerk maken. 

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 85 euro (max. 15 leerlingen per gids, 

maximum 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: 2 uur

Eerste en tweede leerjaar
HEERLIJKE STAD 
> Atelier in Antwerpen à la carte

Kinderen groeien vandaag meer dan ooit op in een verstedelijkte
samenleving. Wereldwijd woont de helft van de bevolking in
een stad. Hoe slagen steden erin om hun inwoners te eten te
geven? Waar komt dat eten vandaan? Hoe komt het terecht
op ons bord? En waar blijven we met al het afval? Tijdens de
rondleiding ontdekken de leerlingen het spoor van voedsel door
de stad. Van aanvoer tot afval. Ze gaan actief op zoek naar de
ingrediënten die Antwerpen hebben gevormd tot de stad die ze
nu is. In het atelier ontwerpen ze samen een voedselskyline, een
heerlijke stad om af te ronden. 

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 85 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering. (max. 15 leerlingen per gids, maximum 
 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: ca. 1,5 uur 
• Voorbereiding en Naverwerking voor in de klas te 
   downloaden via onze website www.mas.be



Tweede en derde graad lager onderwijs
VIER JOU, VIER MAS
> Atelier in ‘FEEST!’

De expo Feest! laat rituelen zien die te maken hebben met een 
overgang in het leven. Van een Antwerpse reuzenstoet tot de kleurrijke 
Indische Ganesha viering. Onderbouwd met de ‘cultuur in de spiegel’-
theorie ontdekken de leerlingen al doende de verschillende feesten. 
Gekleed in feestelijke outfits creëren de kinderen samen met de gids 
een toneelstuk. Hierbij gebruiken ze het overgangsvoorwerp dat ze 
maken tijdens het atelier.
 
 Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 85 euro (max. 15 leerlingen per gids,  

maximum 2 groepen tegelijkertijd) + 5€ administratiekost per 
reservering

• Duur: ca. 2 uur 
• Taal: NL

Vijfde en zesde leerjaar
WAAR WATER WAAKT…
> Interactieve rondleiding in WERELDHAVEN

Waar water waakt... Daar is de haven! Tijdens deze rondleiding 
schepen de leerlingen in voor een bootreis langs de geschiedenis 
van de haven van Antwerpen. Via korte spelletjes en vragenrondes 
varen de leerlingen langs de metropool, den oost, de koloniale 
haven en tenslotte de industrie. Het belooft een bewogen tocht te 
worden langs de geschiedenis van de meest actieve havens aller 
tijden. Schip ahoi!

Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 75 euro + 5€ administratieve kost per 
 reservering. (max. 15 leerlingen per gids,  

maximum 2 groepen tegelijkertijd) 
• Taal: NL 
• Duur: ca. 1,5 uur 
• Voorbereiding en Naverwerking voor in de klas te 
downloaden via onze website www.mas.be

Voor leerkrachten
PEDAGOGISCHE RONDLEIDING 

Tijdens deze rondleiding kunnen leerkrachten  aan de hand van
specfieke voorbeelden uit de MAS collectie leren hoe je erfgoed naar
kinderen toe kunt vertalen.  Ze maken niet alleen kennis met het
educatieve aanbod voor scholen , er wordt ook gepraat en nagedacht
over hoe de collectie toegankelijk kan gemaakt worden voor kinderen.
Wij kunnen een programma op maat aanbieden in het kader van 
pedagogische studiedagen voor leerkrachten lager onderwijs.

Praktische info en tarieven
• Prijs voor de gids (max. 15 deelnemers per groep, max. 2 groe-

pen tegelijkertijd): €85 + €5 administratiekost per reservering.
• Taal: NL
• Duur: 2 uur

BEZOEKEN ZONDER GIDS
Leerkrachten kunnen hun eigen klas rondleiden. 
Schoolgroepen, met of zonder gids, dienen steeds 
vooraf te reserveren.  

Bij te grote drukte kunnen schoolgroepen zonder  
reservatie geweigerd worden.

Reserveer bij Visit Antwerpen, gidsenwerking
Visit Antwerpen
tel 03 338 95 30
tickets@visitantwerpen.be

Reserveer drie weken vooraf.

Eerste tot en met zesde leerjaar
BETOVERENDE DIEREN
> Atelier in expo ‘Leven en dood’ +8

Dieren waren heel belangrijk voor de inheemse bevolking  uit 
Midden- en Zuid-Amerika. De Maya en de Azteken kenden aan elk dier 
bijzondere krachten toe. Zo was de jaguar  het symbool bij uitstek voor 
koningen en krijgers en waren vleermuizen en uilen de dieren van de 
nacht. Tijdens de rondleiding gaan de leerlingen op  zoek naar deze 
bijzondere dieren. In het atelier laten ze hun fantasie de vrije loop 
en gaan ze met verschillende materialen een fonkelend fantasiedier 
ontwerpen. We werken met bister (geelbruin kleurpigment), 
houtskool en oliepastels.
 
 Praktische info en tarieven
• Gratis toegang voor schoolgroepen 
• Prijs per gids: 85 euro (max. 15 leerlingen per gids,  

maximum 2 groepen tegelijkertijd) + 5€ administratiekost per 
reservering

• Duur: 2 uur 
• Taal: NL

Blijf je graag op de hoogte van onze schoolrondleidingen, -ateliers en activiteiten? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief voor scholen via onze website

voor de 2e en 3e graad lager onderwijs
ATELIER ‘COOL JAPAN’
> Atelier in expo ‘Cool Japan’

Tijdens deze interactieve rondleiding worden de leerlingen 
ondergedompeld in de Japanse beeldcultuur. Ze komen alles te weten 
over de mythische samoeraistrijders en de manga tekenkunst en ze 
ontmoeten hedendaagse iconen zoals Pokémon en Hello Kitty. Ze 
ontdekken de kleurrijke kawaii  straatmode en slaan een praatje met 
de robot Pepper. Na de rondleiding volgt een creatieve verwerking in 
het atelier waar ze hun eigen mangapersonage ontwerpen.
 
 Praktische info en tarieven
• Voor wie: leerlingen van het 3e tot en met 6e leerjaar
• Duur: 2 uur
• Taal: NL

  Opgelet: met ingang van 1 januari 2020 bedraagt de prijs per 
  gids € 85 of € 95 + € 5 administratiekosten


