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1 INLEIDING
 
 
Museum Willet-Holthuysen is een groot grachtenhuis. Vroeger woonden er 
mensen, maar nu wonen Snor en Snuit van de Langestaartenfamilie in het huis. 
Deze muizenpoppen hebben er een zooitje van gemaakt. Uit de keuken, de 
danskamer, de spelletjeskamer en de slaapkamer is een voorwerp weggehaald. 
Nu weten ze niet meer waar alles hoort. Waar hoort de emmer?  
En waar lagen de dobbelstenen? De leerlingen helpen Snor en Snuit om de 
voorwerpen weer terug te leggen.

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor de eerste groepen van het primair 
onderwijs. In de voorbereidende les bekijken de leerlingen een filmpje, waarin 
verteld wordt dat Snor bij Snuit komt wonen. Tijdens het museumbezoek gaan de 
leerlingen met de twee muizenpoppen en de museumdocenten op stap. Voor dit 
programma is een beeldende les ontwikkeld als afsluiting op school. 

Ons voornaamste doel is dat leerlingen plezier hebben in het bezoeken van het 
museum. Ze lopen door een écht grachtenhuis van vroeger. Daar is alles anders: 
de kamers zijn heel sjiek, de geluiden zijn spannend en de voorwerpen voelen 
oud en werden vroeger anders gebruikt. De muizenpoppen stimuleren de 
zintuiglijke belevenis van het huis, waardoor ‘vroeger’ echt tot leven komt.

Er is rekening gehouden met de interesses, het niveau en het lesprogramma van 
groep 1-2. Hiervoor kregen wij onderwijsadviezen vanuit Stichting ABC 
Taaladviseurs. In het programma is zowel aandacht voor geschiedenis als voor 
taal. 

Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met de uitvoering van dit programma! 

 

 

 

Afdeling publiek en educatie van het Amsterdam Museum
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2 ALGEMENE INFORMATIE

Tarief en reserveren
Het actuele onderwijstarief vind je op de website. Het onderwijs tarief is per 15 leerlin-
gen en inclusief de begeleiding van een museumdocent en de entree van het museum. 
Het museumbezoek duurt 1 uur.

Reserveren minimaal twee weken van te voren via het online reserveringsformulier of 
per email: boekingen@amsterdammuseum.nl.
Telefonisch is boekingen bereikbaar op 020-5231730.

NB Annulering van een gereserveerd bezoek kan tot uiterlijk één week voor de afge-
sproken datum, tegen betaling van € 11,50 administratiekosten. Bij latere afzegging 
wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Adres
Museum Willet-Holthuysen bevindt zich aan de Herengracht 605. Schoolgroepen  
melden zich vóór hun bezoek bij de kassa. 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag  10.00 - 17.00 uur
Zaterdag en zondag  11.00 - 17.00 uur

Bereikbaarheid
Tram 4, 9 en 14: halte Rembrandtplein.
Eigen bussen kunnen stoppen op het Meester Visserplein en parkeren in de garage van 
de stopera.

Huisregels museumbezoek
Wij verwachten een actieve houding van u en de begeleiders om het bezoek prettig te 
laten verlopen. Wilt u daarom van tevoren de leerlingen én de begeleiders op de hoog-
te stellen van onze huisregels? 

1.  U blijft als docent verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.
2.  De objecten in het museum mogen niet worden aangeraakt. 
 Vertel de leerlingen ook waarom dit niet mag.
3.  Er mag niet worden geschreeuwd of gerend. 
4.  Op de zalen mag niet worden gegeten, gedronken of gerookt.  
 Ook kauwgom is niet toegestaan. 
5.  Op de zalen moeten mobiele telefoons worden uitgezet. 
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3 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA 

Het programma is opgebouwd uit een voorbereidende les, het museumbezoek 
en de verwerkingsles. Hieronder vindt u een samenvatting van de activiteiten per 
les.

1 Voorbereidende les in de klas 
 (Tijdsduur: ca. 1 uur)

 •  Dvd  
 •  Spelliedje
 •  Woorden
 •  Huisregels 
 
2 Programma in Museum Willet-Holthuysen
 (Tijdsduur: ca. 1 uur)

 •  Interactieve rondleiding in twee groepen

3 Verwerkingsles op school
 (Tijdsduur: ca.  1 – 1,5  uur)
 
 •  Keuze uit twee beeldende lessen:
  ®	 Een schilderij van muis in het grachtenhuis
  ®	 Maak je eigen sokpop!
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4 VOORBEREIDENDE LES IN DE KLAS 
 (Tijdsduur: ca. 1 uur)

Voorbereiding docent
• Installeren dvd-speler.;
•  Instuderen spelliedje ‘In Holland staat een huis’ (zie de tekst in bijlage 2). 

Het lied kan eventueel worden begeleid op een blokfluit of een ander 
instrument;

•  Woorden doorlezen. Als de leerlingen niet bekend zijn met woorden, kunt u 
deze nog oefenen.

1  Inleiding
Vertel de leerlingen dat zij binnenkort een huis gaan bekijken. Het is een heel 
bijzonder huis. Vroeger woonden er mensen in het huis. Nu niet meer, het is nu 
een museum. Dat betekent dat er mensen komen kijken naar de mooie kamers 
en de bijzondere spullen. 

2  Film
Bekijk het filmpje met de leerlingen. Deze heeft u na uw boeking van het project 
ontvangen van de Afdeling Educatie van het museum. 
• Beschrijving van het verhaal
  In het filmpje komt Snor bij zijn neef Snuit wonen in het grachtenhuis. Snor 

komt uit een gewoon huis, dat veel kleiner is en waar kinderen wonen. Hij 
verbaast zich over het grote grachtenhuis. Snuit neemt hem mee naar vier 
kamers (keuken, danskamer, spelletjeskamer, slaapkamer). De kamers zijn 
echt van vroeger en er staan spullen van vroeger. Daarom gebruiken de 
muizen hun speciale ‘Terugkijkers’ om te zien wat er vroeger in de kamers 
gebeurde. Als ze willen gaan slapen blijkt dat Snor uit elke kamer iets heeft 
meegenomen. Het hangt allemaal aan zijn lange staart. Snuit zegt dat ze de 
spullen heel snel moeten terugleggen. Maar eerst gaan ze slapen…

 Bespreek wat er gebeurde in het grachtenhuis en sla een brug naar de eigen 
belevingswereld van de leerlingen.
•  Voorbeeldvragen over het grachtenhuis: Hoe ziet het huis eruit? Wie wonen 

er in het huis? Welke geluiden hoor je? In welke vier kamers komen de 
muizen? Kun je in het huis drinken? Waar kun je dansen? Welke spelletjes 
spelen de muizen? Waar kun je slapen?

•  Voorbeeldvragen over hun eigen huis: Lijkt jouw huis op het grachtenhuis? 
Hoeveel kamers heeft jouw huis? Heb jij een speciale spelletjeskamer? En 
een danskamer? Wordt er in jouw huis wel eens gedanst? Wat doe jij voor je 
gaat slapen? Wat vond je van de muizen? Zou je ook wel willen dat ze bij jou 
in huis woonden?
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3  Spelliedje
Vervolgens leert u de leerlingen het spelliedje op de melodie van ‘In Holland 
staat een huis’ (zie bijlage 2). Het bewegingsspel dat bij het liedje hoort staat ook 
in de bijlage beschreven.  
Om het liedje goed te leren kan het vaker worden gezongen, bijvoorbeeld iedere 
ochtend in de periode vóór dat de leerlingen naar het museum gaan.

4  Woorden 
Er zijn drie onderdelen: de voorbereiding op school, het museumbezoek, en de 
verwerkingsles op school. In het overzicht van bijlage 1 ziet u wat er per onder-
deel gebeurt en wat de kern is. Ook vindt u welke mondelinge taalvaardigheden 
er per onderdeel gestimuleerd worden. En natuurlijk vindt u er de woorden die 
per onderdeel gebruikt worden. De woorden zijn gegroepeerd per kamer. U kunt 
ze zonodig alvast van te voren aanbieden, zodat alle leerlingen zoveel mogelijk 
begrijpen wat er in het museum gebeurt. 

5  Huisregels
Vertel de leerlingen dat er, net als op school, in een museum regels zijn. Vertel 
hen wat er wel en niet mag (zie hfdst 2 ‘Algemene Informatie’). 

6  Extra suggesties
Voor de inleiding:
•  Verstop een oud voorwerp in de klas, voordat de les begint. Als de leerlin-

gen het voorwerp hebben gevonden, praat u met de leerlingen over het 
voorwerp. Is het een oud voorwerp?  
Is het een bijzonder voorwerp? Heb jij het voorwerp ook thuis? Op deze 
manier kunt u het project introduceren: We gaan naar een museum. Daar 
gaan we ook kijken naar oude en bijzondere voorwerpen. 

Docentenhandleiding    Muis in het grachtenhuis10



Na het bekijken van het filmpje:
•  Praat met de leerlingen over hun eigen huis. De leerlingen kunnen een 

tekening of knutselwerk maken van hun eigen huis.
•  Voor de jongsten of minder taalvaardigen: Speel het spelletje ‘Wat mis je?’. 

Hierbij liggen (in het midden van de kring, of op een kleed) spullen die met 
elkaar te maken hebben, zoals een tandenborstel, een bekertje om te spoe-
len en een spiegel. Wat mis je? (in dit geval: de tandpasta). Leg een link met 
het filmpje. In het huis zagen we dat de muizen verschillende kamers be-
zochten. Snor nam steeds iets uit de kamer mee. Als we naar het museum 
gaan, gaan we de muizen helpen met het terugleggen van de spullen. Wat 
hoort er in de keuken? (de emmer) En in de danskamer? (de strik) En in de 
spelletjeskamer? (dobbelstenen) En tot slot in de slaapkamer? (de haarbor-
stel). Als we naar het museum gaan, gaan we de muizen helpen met het 
terugleggen van de spullen. U zegt nog niet of het antwoord goed is. Dat 
gaan we straks in het museum bekijken!

•  Met groep 3 kan de film nogmaals worden bekeken. Bij elke kamer kan de 
band worden stopgezet. Op het schoolbord kunnen de bijbehorende woor-
den worden opgeschreven, bijvoorbeeld ‘keuken’ en ‘pomp’. 

Bij het zingen van het spelliedje:
• U kunt extra liedjes zingen met de leerlingen. 
   Er zijn heel veel liedjes waarin muizen voorkomen. 
  Vrijwel alle teksten zijn op internet te vinden of in de bibliotheek.

Voorbeelden van liedjes zijn:
•  ‘Wat hoor ik?’ (Wat hoor ik in mijn huisje? ‘k Geloof het is een muisje. Muis-

je, muisje, rep je wat, want daar buiten loopt de kat.) 
•  ‘Kat en Muizen’ (Als de poes komt aangeslopen uit het hoekje van de gang. 

Gaan de muisjes harder lopen want ze zijn voor poes zo bang. Met zeer 
grote zachte stappen gaat de poes er nu vlug heen, om een muisje op te 
pakken en ze krijgt er zeker één.). 

•  Piep piep piep piep piep piep (Piep piep piep piep piep, hoor je t muisje 
niet? Als je het muisje horen wil, wees dan stil.)

•  Een muis in een molen in Amsterdam (refrein: Ik zag een muis! Waar? Daar 
op de trap. Waar op de trap? Nou daar! Een kleine muis op klompjes. Nee  
‘t is geen grap, het ging van klip klippedieklap op de trap: Oh, ja!)

•  Zagen zagen wiedewiedewagen (Zagen zagen wiedewiedewagen, Jan 
kwam thuis om een boterham te vragen; moeder was niet thuis, vader was 
niet thuis, piep zei de muis in het voorhuis!) 

•  In het filmpje en tijdens het museumbezoek wordt ook gedanst. Daarom  
is het spelliedje ‘Ik heb een brilletje’ ook toepasselijk. Hierbij zingt de klas:  
‘k heb een brilletje al voor mijn ogen om te zien wie er dansen mogen,  
‘k heb een brilletje al voor mijn ogen, ‘k zie het al, ik dans met jou. Er staat 
één leerling in de kring met zijn handen in de vorm van een brilletje, hij kiest 
iemand uit om mee te dansen. 
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5 PROGRAMMA IN MUSEUM WILLET-HOLTHUYSEN
(Tijdsduur: ca. 1 uur)

Voorbereiding docent
 • Plak bij alle leerlingen een naamsticker op.
 • Verdeel de klas vooraf in twee groepen.
 • Regel extra begeleiders. Minimaal 1 begeleider per 15 leerlingen.
 • Breng de begeleiders op de hoogte van de huisregels  
  (zie hfdst 2 ‘Algemene Informatie’).
 •  Stippel de route uit (zie hfdst 2 ‘Algemene Informatie’) en zorg dat u 

op de afgesproken tijd aanwezig bent.

Inhoud
In het museum wordt de klas ontvangen door twee museumdocenten. Nadat de 
jassen zijn weggehangen, gaan de leerlingen naar de ontvangstruimte. Al snel 
ontdekken de leerlingen de staart van muis Snuit. Ze herkennen hem van het 
filmpje. Boven, in de slaapkamer, ligt zijn neef Snor nog te slapen. Snuit heeft 
haast, want hij heeft spullen aan zijn staart hangen die teruggezet moeten wor-
den in het grote huis. Snor heeft ook spullen aan zijn staart, dus één museum-
docent gaat met de helft van de groep naar de slaapkamer om op pad te gaan 
met Snor. De andere helft gaat met Snuit door het museum. 

In de keuken moet de emmer worden teruggezet, in de danskamer de grote rode 
strik, in de spelletjeskamer de dobbelstenen en in de slaapkamer de glimmende 
haarborstel. In iedere kamer wordt een activiteit gedaan die past bij de kamer. 
Verder worden de kamers en de bijzondere spullen met ‘nu’ vergeleken: wat is 
het verschil? Snuit en Snor, maar ook de leerlingen gebruiken hun zintuigen bij 
de ontdekkingstocht door het huis. Er wordt geroken, geluisterd en gevoeld. 
Tussendoor wordt het spelliedje gezongen. 

Kennis maken met geschiedenis
Museum Willet-Holthuysen laat jonge kinderen op een stimulerende wijze kennis 
maken met geschiedenis, waarbij hun eigen belevingswereld als vertrekpunt 
dient. De stijlkamers en de authentieke voorwerpen in het grachtenhuis geven 
een goed beeld van wat ‘vroeger’ is. 

Aandacht voor taal
Onze museumdocenten zijn getraind door Stichting ABC. Tijdens hun training is 
aandacht besteed aan het taalgebruik van jonge kinderen en aan het actief 
werken met materialen in  een museumomgeving.
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6 VERWERKINGSLES IN DE KLAS

In de verwerkingsles heeft u keuze uit het maken van twee beeldende opdrach-
ten die aansluiten bij het programma. Een 2-dimensionale opdracht waarbij 
leerlingen een schilderij maken van muis in het grachtenhuis of een 3-dimen-
sionale opdracht waarbij een sokpop wordt geknutseld. Hieronder vindt u de 
 beschrijvingen van beide opdrachten.

Beeldende opdracht 2D - Een schilderij van muis in het grachtenhuis
(tijdsduur: ca. 1 - 1,5 uur)

Uitleg van de opdracht
De leerlingen maken een tekening van Snor of Snuit en knippen die uit. 
Vervolgens kleuren zij een fotoplaat in met waskrijt en eventueel ecoline.
Zij vouwen een muizentrapje van twee stroken papier. De muis wordt met plak-
band aan het trapje geplakt en het trapje wordt op de fotoplaat geniet.

Leerdoelen 
 • Leerlingen denken na over de kenmerken van een muis;
 •   Leerlingen denken terug aan het museumbezoek en benoemen wat de 

muis daar allemaal deed en vertelde;
 •  Leerlingen fantaseren over hun eigen muis en verwerken specifieke 

eigenschappen in hun tekening;
 • Leerlingen leren knippen en plakken; 
 • Leerlingen leren werken met waskrijt (en eventueel ecoline);
 • Leerlingen leren hun werk gezamenlijk te presenteren.
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Benodigde materialen 
®	 zwarte of grijze potloden, 1 per leerling;
®	 half A4 gekleurd papier (grijs, bruin, roze), 1 per leerling;
®	 scharen / prikpennen en -kussens, 1 per leerling;
® lijm, 1 per groepje;
® waskrijt, doosje per tafel;
® gekopieerde fotoplaten, 1 per leerling (A4) of tweetal (A3); 
® stroken papier voor muizentrapje, +/- 20 cm lang, 2 per leerling;
® plakband om muis aan trapje te plakken;
® grote nietmachine voor nieten trapje op fotoplaat;
® ecoline met kwastjes;
® keuken- of wc-papier om de ecoline van de tekening te deppen;
® oude kranten voor onder de plaat tijdens het verven met ecoline;
® een foto/tekening van een echte muis (uit een boek of internet).

Voorbereiding leerkracht
®	 Verzamel de benodigde materialen;
®	  Kopieer uit bijlage 3 de foto’s van het huis. Kopieer alle foto’s een aantal 

keren (eventueel vergroten naar A3). De leerlingen mogen één A4-plaat 
uitkiezen of werken per tweetal aan een A3-plaat. Tip: gebruik dik papier;

®	 Regel eventueel hulpouder(s).

Inleiding
(tijdsduur: ca. 10 minuten)
Vorm: kringgesprek

•  Wat weten de leerlingen nog over het museumbezoek te vertellen? Hoe 
zagen de kamers eruit? Wat hebben ze in de kamers gedaan? Wie kwamen 
ze tegen in het grote huis? Wat was het verschil tussen Snor en Snuit? Hoe 
zagen de muizen eruit?

•   Snor en Snuit hadden een grote neus om mee te ruiken, oren om mee te 
horen, kleine oogjes om mee te kijken, een roze mondje om mee te proeven 
en snorharen om mee te voelen. 

 •  Gebruik een foto of tekening om de kenmerken aan te (laten) wijzen. 

NEUS
Tijdens het museumbezoek zag je hoe belangrijk de neus van een muis is. Een 
muis kan erg goed ruiken. Snor en Snuit roken lekkere hapjes in de keuken! Waar 
rook het naar in de keuken?

MOND 
Huismuizen eten bijna alles (zelfs zeep of papier!), ze gebruiken hun mond om 
alles te proeven. Een muis heeft ook scherpe tandjes. Weten jullie nog hoe Snuit 
zijn tanden poetste?
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OGEN 
Laat de leerlingen zien hoe klein de ogen van een muis zijn. Omdat de oogjes 
van muizen aan de zijkant van hun kop zitten, kunnen ze wel heel ver om zich 
heen zien. In de spelletjeskamer zagen de muizen een schilderij met engeltjes. 
Weten jullie dat nog?

OREN 
Oren zijn voor een muis heel belangrijk. Muizen horen heel goed. Ze maken zelf 
ook geluid, maar op een hele hoge toon, daardoor horen mensen ze vaak niet. 
Snor en Snuit hielden van muziek, ze dansten in de danskamer! En het huis maak-
te ook andere geluiden: de trap kraakte en je hoorde hun nageltjes op de harde 
vloer.

SNORHAREN 
Muizen leven vooral ‘s nachts, als wij liggen te slapen. Dan is het donker, maar de 
muis vindt zijn weg met behulp van zijn snorharen. Konden jullie ook goed voe-
len? Weten jullie nog dat we hebben gevoeld in de slaapkamer?

• Leg de opdracht uit.

Aan het werk
(tijdsduur: ca. 40 - 70 minuten)
Vorm: werken aan knutseltafels

De volgende stappen worden achtereenvolgens gezet:
1 Muis tekenen op half A4;
2 Muis uitknippen / uitprikken;
3 Fotoplaat kiezen;
4 Fotoplaat inkleuren met waskrijt en eventueel ecoline;
5 Muizentrapje vouwen;
6 Muis op trapje plakken en trapje op fotoplaat nieten.
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Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe de opdracht wordt  
uitgevoerd.

1 Muis tekenen op half A4
Benoem nog eens de verschillende kenmerken van een muis. De leerlingen 
tekenen met zwart of grijs potlood een muis met al zijn kenmerken (neus, mond, 
ogen, snorharen). De muis mag van voren, van boven, van onder of van opzij 
worden getekend. De muis wordt niet ingekleurd, het gaat erom dat je kunt zien 
dat het een muis is. Verwijs naar de voorbeeldmuis.
Leg uit dat de muis wordt uitgeknipt of uitgeprikt; dus dat je de buitenkant van 
de muis het beste met dikke lijnen kunt tekenen.

Dikke lijnen aan de buitenkant van de muis zijn beter uit te knippen

2 Muis uitknippen / uitprikken
De leerlingen knippen of prikken de muis uit. 

3 Fotoplaat kiezen
De leerlingen kiezen een fotoplaat om in te kleuren; per leerling een A4-kopie, of 
per tweetal een A3.

4 Fotoplaat inkleuren met waskrijt en eventueel ecoline
De leerlingen kleuren de fotoplaat in met waskrijt.
Laat zien dat er op de fotoplaat grote vlakken en voorwerpen te zien zijn en leg 
uit dat alles kan worden ingekleurd.
Na het inkleuren met waskrijt kan het schilderij worden afgemaakt door met 
ecoline over bepaalde delen van de tekening te gaan. Dep de tekening droog 
met een stuk keukenrol.

Voorbeelden fotoplaat met waskrijt...          
           ... en met waskrijt en ecoline 
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5 Muizentrapje vouwen
Laat de leerlingen van twee stroken papier een muizentrapje vouwen.

6 Muis op trapje plakken en trapje op fotoplaat nieten 
Plak met plakband het trapje aan de achterkant van de muis vast. Laat de leerling 
kiezen waar de muis in de foto geplaatst wordt. Niet met de nietmachine het 
andere eind van het trapje op de fotoplaat.

Afsluiting 
(tijdsduur: ca. 10 minuten)
vorm: kringgesprek

Prik de tekeningen op het bord of leg ze naast elkaar op tafel.
Bekijk met de leerlingen het gemaakte werk: waar zit de grootste muis en waar 
de kleinste?
Hoeveel muizen lopen er op de trap? Lijken de muizen op Snor en Snuit? Denk 
eens terug aan het museumbezoek. Wat hebben jullie in de keuken teruggezet 
(de emmer)? En in de slaapkamer? (de haarborstel). En waar keken jullie naar toen 
je op de trap zat? (de grote klok) Zing dan met z’n allen het spelliedje (bijlage 2).
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Beeldende opdracht 3D  - Maak je eigen sokpop!
(tijdsduur: ca. 1 uur - 1,5 uur)

Uitleg van de opdracht
In deze opdracht maken de leerlingen ieder een eigen sokpop van een sok. In 
groep 1 en 2 kunt u de leerlingen het beste in groepjes laten werken. In groep 3 
kunt u de les klassikaal uitvoeren. 

Leerdoelen 
 • Leerlingen denken na over de kenmerken van een muis;
 •  Leerlingen denken terug aan het museumbezoek en benoemen wat de 

muis daar allemaal deed en vertelde;
 •  Leerlingen fantaseren over hun eigen muis en verwerken specifieke 

eigenschappen in hun sokpop;
 • Leerlingen leren knippen en plakken;
 • Leerlingen leren werken met waskrijt;  
 • Leerlingen leren hun werk gezamenlijk te presenteren. 

Benodigde materialen 
®	 schone sokken (liefst volwassen maat), 1 per leerling; 
® 1 onderdelenblad per leerling (bijlage 4);
® scharen / prikpennen & kussens, 1 per leerling;
® stukjes touw / wol, +/- 10 cm lang, 1 of 2 per leerling;
® ‘sterke lijm’ of  textiellijm, per groepje;
® waskrijt, per groepje;
® een foto/tekening van een echte muis (uit een boek of internet).

Voorbereiding leerkracht
® Verzamel de benodigde materialen;
® Kopieer uit bijlage 4 het onderdelenblad (voor elke leerling één);
® Controleer of de sokken goed bruikbaar zijn: gewassen? Geen grote gaten?;
® Maak een voorbeeld van een sokpop (zie onderstaande werkwijze);
® Regel eventueel hulpouder(s).
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Inleiding
(tijdsduur: ca. 10 minuten)
Vorm: kringgesprek

•   Wat weten de leerlingen nog over het museumbezoek te vertellen? Hoe 
zagen de kamers eruit? Wat hebben ze in de kamers gedaan? Wie kwamen 
ze tegen in het grote huis? Wat was het verschil tussen Snor en Snuit? Hoe 
zagen de muizen eruit?

•   Snor en Snuit hadden een grote neus om mee te ruiken, oren om mee te 
horen, kleine oogjes om mee te kijken, een roze mondje om mee te proeven 
en snorharen om mee te voelen. 

 •  Gebruik een foto of tekening om de kenmerken aan te (laten) wijzen. 

NEUS
Tijdens het museumbezoek zag je hoe belangrijk de neus van een muis is. Een 
muis kan erg goed ruiken. Snor en Snuit roken lekkere hapjes in de keuken! Waar 
rook het naar in de keuken?

MOND 
Huismuizen eten bijna alles (zelfs zeep of papier!), ze gebruiken hun mond om 
alles te proeven. Een muis heeft ook scherpe tandjes. Weten jullie nog hoe Snuit 
zijn tanden poetste?

OGEN 
Laat de leerlingen zien hoe klein de ogen van een muis zijn. Omdat de oogjes 
van muizen aan de zijkant van hun kop zitten, kunnen ze wel heel ver om zich 
heen zien. In de spelletjeskamer zagen de muizen een schilderij met engeltjes. 
Weten jullie dat nog?

OREN 
Oren zijn voor een muis heel belangrijk. Muizen horen heel goed. Ze maken zelf 
ook geluid, maar op een hele hoge toon, daardoor horen mensen ze vaak niet. 
Snor en Snuit hielden van muziek, ze dansten in de danskamer! En het huis maak-
te ook andere geluiden: de trap kraakte en je hoorde hun nageltjes op de harde 
vloer.

SNORHAREN 
Muizen leven vooral ‘s nachts, als wij liggen te slapen. Dan is het donker, maar de 
muis vindt zijn weg met behulp van zijn snorharen. Konden jullie ook goed voe-
len? Weten jullie nog dat we hebben gevoeld in de slaapkamer?
• Leg de opdracht uit.
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Aan het werk
(tijdsduur: ca. 40 minuten)
Vorm: werken aan knutseltafels

De volgende stappen worden achtereenvolgens gezet:
1 Onderdelenplaat inkleuren;
2 Onderdelen uitknippen / uitprikken;
3 Neus met snorharen beplakken;
4 Onderdelen op sok plakken;
5 Naam op achterkant oortje muis schrijven.

Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe de opdracht wordt  
uitgevoerd.

Tip
Deel de benodigde materialen uit per stap zodat de leerlingen niet worden 
afgeleid door de sok.

1 Onderdelenplaat inkleuren
Benoem nog eens de verschillende kenmerken van een muis en leg uit wat wat is 
op de onderdelenplaat (neus, mond, ogen, oren, snorharen). De leerlingen 
kleuren de verschillende onder-delen in met waskrijt in kleuren naar eigen keuze. 
Leg uit dat je ook meerdere kleuren per onderdeel kunt gebruiken en 
ingekleurde vlakken kunt versieren met streepjes e.d. 

2 Onderdelen uitknippen / uitprikken
Leg uit dat de onderdelen worden uitgeknipt of uitgeprikt langs de zwarte lijnen. 
De stippellijnen moeten niet worden uitgeknipt, dat zijn vouwrandjes. Deel 
scharen of prikpennen en kussens uit, de leerlingen knippen / prikken de 
onderdelen uit. 

3 Neus met snorharen plakken
Deel de stukjes touw of wol uit. Dit zijn de snorharen, die 
worden ‘tussen de neus’ geplakt. Leg uit dat de neus op de 
stippellijn wordt dubbelgevouwen, waarna het stukje touw/wol 
ertussen kan worden gelegd. Vervolgens wordt de neus met 
wat lijm en het touw / wol ertussen dichtgeplakt. Pluis de wol 
of het touw aan de zijkanten uit voor een echt snorhaareffect.

4 Onderdelen op sok plakken
Deel de sokken uit. Waar komt de neus? Waar de ogen? De oren? De neus en de 
snorharen? En de tanden? Bespreek met de leerlingen waar de onderdelen op de 
sok komen. De sok wordt met de hiel naar boven om de hand gedaan. Leerlingen 
kunnen het beste werken als de sok met de hiel naar boven op de tafel wordt 
gelegd. Ogen, oren en neus op de bovenkant van de sok plakken, de tandjes aan 
de onderkant. 
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Leg ook uit hoe de onderdelen op de sok komen: oren en tandjes op de 
stippellijn dubbelvouwen, op het omgeslagen randje papier lijm doen en 
daarmee de oren en tanden op de sok plakken.  De rest van de onderdelen 
wordt plat op de sok geplakt. 

Sok met de hiel naar boven op tafel leggen en de onderdelen erop plakken

5 Naam op oortje muis
Schrijf de naam van het kind op de achterkant van een oortje.

Afsluiting
(tijdsduur: ca. 10 minuten)
Vorm: kringgesprek

De leerlingen hebben de pop om hun hand 
Bespreek de gemaakte muizen: waar zijn grijze muizen, wie heeft het rode muisje 
gemaakt, wat is de kleurigste muis, etc. Laat de leerlingen zien hoe je met je 
vingers en duim een mondje maakt in de sok. Laat de leerlingen in tweetallen 
werken: hun muizen mogen elkaar gedag zeggen met een gek stemmetje. 
Daarna mogen de leerlingen bedenken waar hun muis woont, wat hun eigen muis 
lekker vindt, waar hij wel eens aan ruikt, welke geluiden hij in zijn huis hoort, van 
welke spelletjes hij houdt en hoe hij kan snurken. Zing dan met z’n allen het 
spelliedje (bijlage 2).

Vervolg 
U kunt de muizen in de klas ophangen of op een bord prikken. De leerlingen 
kunnen ermee spelen in de poppenkast (of ze kunnen de pop meenemen naar 
huis en daar het verhaal van muis voor de ouders/verzorgers spelen).
Als daar gelegenheid voor is, kan ter afsluiting van het project een 
poppenkastvoorstelling of een tentoonstelling van de poppen in de school 
worden georganiseerd. 
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7  KERNDOELEN

Dit onderwijsprogramma is afgestemd op de herziene kerndoelen voor het 
basisonderwijs (2004).  
In het programma kunnen de school en het museum samen bijdragen aan de 
volgende kerndoelen:

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, 

zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en 
tijdsindeling te hanteren.

Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.  De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens 

die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken  

om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren.

56.  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering  
voor aspecten van cultureel erfgoed.
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Op school
Eigen docent

In het museum
Museumdocent

Verwerkingles
Eigen docent

*  de muis woont in het oude hoge 
huis

* welke kamers zijn er in het huis
* welke kamers heeft je eigen huis

* zijn er geluiden in het huis?

* wat deden de mensen er vroeger

 * wat zie je in het huis

 
* zintuigen gebruiken

* het spelliedje zingen

*  het huis is een museum

*   welke regels zijn er in een museum

*  de muis is de gids in het oude 
hoge huis

* welke kamers zijn er in het huis

* wat hoor je?

* wat deden de mensen er vroeger

* herkennen, aanwijzen en aanraken  
 van objecten

* zintuigen gebruiken

* het spelliedje zingen

*  het huis is een museum

* welke regels zijn er in een museum

* hoe zagen de muizen eruit?

*  hoe zagen de kamers in het huis 
eruit?

*  welke geluiden hoorde je?

*  wat hebben wij gedaan en wat 
deden de mensen vroeger

* zintuigen gebruiken

* het spelliedje zingen

* zingen met gebaren

* beschrijven
* vergelijken
* vertellen (eigen huis)

* redeneren 

* zingen met gebaren
*  luisteren en meespelen
* beschrijven
* vergelijken
* vertellen

*  projecteren (wat waren ze aan  
 het doen) 

* zingen met gebaren

* beschrijven
* vergelijken
* vertellen (grachtenhuis)

* het grachtenhuis
* deftig

* het museum
* bijzondere spullen
* spullen van vroeger

* de pomp
* de kraan
* de emmer
* de keuken

* de hoge gang
*  de trap
* de klok
* de bel
*  het geluid, geluiden
* de danskamer
 de balzaal
* de strik

* de spelletjeskamer
* de speeltafel
* dobbelstenen
* het kaartspel
* het schilderij aan het plafond,
 het plafondschilderij

* de slaapkamer
* de haarborstel
* de snorharen

* het grachtenhuis
* deftig
* het oude hoge huis
* het museum
* bijzondere spullen
* spullen van vroeger

* de pomp
* de kraan
* de emmer
* de keuken

* de hoge gang
*  de trap
*  de klok
*  de bel
*  het geluid, geluiden
* de danskamer
 de balzaal
* de strik

* de spelletjeskamer
* de speeltafel
* dobbelstenen
* het kaartspel
* het schilderij aan het plafond,
 het plafondschilderij

* de slaapkamer
* de haarborstel
* de snorharen

* het grachtenhuis
* deftig
* het oude hoge huis

* de pomp
* de kraan
* de emmer
* de keuken

* de hoge gang
*  de trap
*  de klok
*  de bel
*  het geluid, geluiden
* de danskamer
 de balzaal

* de spelletjeskamer
* de speeltafel
* dobbelstenen
* het kaartspel
* het schilderij aan het plafond,
 het plafondschilderij

* de slaapkamer
* de haarborstel
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cursief = differentiatie voor groep 3 en voor de meer taalvaardige 

kleuters

BIJLAGE 1 - WERKWIJZE & WOORDEN

In dit overzicht: • Wat gebeurt er per onderdeel en wat is de kern; • Welke mondelinge taalvaardig-
heden worden per onderdeel gestimuleerd; • Welke woorden worden per onderdeel gebruikt.  
De woorden zijn gegroepeerd naar kamer.
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BIJLAGE 2 - SPELLIEDJE

Bladmuziek
 

Tekst 
Op de melodie van ‘In Holland 
staat een huis’ wordt een tekst 
gezongen die is aangepast aan 
dit project. De onderstreepte 
woorden geven aan waar de 
klemtoom ligt.

In Holland staat een huis, 
in-dat huis woont Snuit de muis 
een muis die heel goed horen 
kan en ruiken kan en kijken kan.
Wat deden ze hier toen?
Wat waren ze aan ‘t doen? 

Bewegingsspel
Nadat u het liedje heeft geleerd aan de leerlingen, kunt u hen leren om gebaren 
te gebruiken tijdens het zingen. De dikgedrukte woorden geven aan waar het 
gebaar bij hoort.

In Holland staat een huis (dak boven hoofd gebaar),
in-dat huis woont snuit de muis (muis gebaar)
een muis die heel goed horen kan (wijzen naar oren)
en ruiken kan (wijzen naar neus) en kijken kan (wijzen naar ogen).
Wat deden ze hier toen? (terugkijkgebaar)
Wat waren ze aan ‘t doen? (vraaggebaar)

Gebaren
Huis beweging van handen tot een dak boven het hoofd
Muis  beweging met één hand (alle vingers naar voren gestrekt, tegen elkaar) 

als een muisje dat wegschiet
Horen wijzen naar de oren
Ruiken wijzen naar de neus
Kijken wijzen naar de ogen
Toen   beweging alsof er door Terugkijker wordt gekeken (zoals de Terugkijker 

die de muizen in het filmpje gebruiken). Hierbij wordt één hand tot 
kokertje gevormd waar  door gekeken wordt.

? een vraag gebaar: beweging alsof je het niet weet
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BIJLAGE 3 - WERKBLAD 2D     1
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BIJLAGE 3 - WERKBLAD 2D 2
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BIJLAGE 3 - WERKBLAD 2D     3
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BIJLAGE 4 - WERKBLAD 3D
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BIJLAGE 5 - ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE DOCENT

Museum Willet-Holthuysen 
Het grachtenhuis is gevestigd aan de Herengracht. De laatste bewoners waren 
Abraham Willet (1825-1888) en zijn echtgenote Louisa Holthuysen (1824-1895). 
Mevrouw Willet-Holthuysen liet in 1895 het huis met de inboedel en een grote 
kunstverzameling na aan de stad Amsterdam.  
De voorwaarde was dat het huis een museum zou worden. Museum Willet-
Holthuysen is in beheer van het Amsterdams Historisch Museum. 

Het huis werd gebouwd in de 17de eeuw. De stijlkamers in het museum geven 
een beeld van het leven aan de gracht in de 18de en 19de eeuw. In de loop van 
de twee eeuwen woonden er ongeveer 20 verschillende Amsterdamse families in 
het huis. Zij lieten het huis talloze malen opnieuw stofferen en schilderen, en de 
inrichting werd uiteraard regelmatig aan de mode aangepast. De originele 
indeling van het pand is intact gebleven, er zijn verschillende stijlkamers te zien.

Muizenpoppen
We hebben gekozen voor muizenpoppen als intermediair tussen de leerlingen en 
het museum, omdat deze dieren veel gebruik maken van verschillende zintuigen. 
Tijdens het museumbezoek zullen zij de leerlingen stimuleren om te ruiken, te 
voelen, te kijken en te luisteren. De poppen zijn naar voorbeeld van een huismuis 
gemaakt, maar uiteraard is alles iets overdreven. 
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