
 
 
 
 
 
 
Beste Directeur, 
Beste Leerkracht, 
 
Betreft: Aanbod Buitengewoon Onderwijs 2020 – 2021 (zie ommezijde) 
 
Met mu-zee-um vzw kijken we terug op een zeer speciaal schooljaar!  
Tot midden maart namen jullie talrijk deel aan onze educatieve rondleidingen en workshops. 
We hopen oprecht jullie terug te zien vanaf september in “normale” omstandigheden.  
 

 
 
Aan de ommezijde van deze brief vind je een overzicht van ons aanbod voor het 
Buitengewoon Onderwijs 2020 - 2021.  
 

De plek - plekjes  kunst - de vaste stek 
ontdekken > beleven > vragen stellen & antwoorden geven  > in denken en doen > 

 
 
Graag tot dan! 
 
Het mu-zee-um team 
 



GROEP SCHOOLJAAR 2020-2021 = AANBOD BUITENGEWOON ONDERWIJS 
 
AANGEPASTE VERSIE van VAST AANBOD voor ALLE MOGELIJKE DOELGROEPEN 
 
JAMES AAN TAFEL  PORTRETTEN 
Een uniek parkoers in de ‘keuken’ van Ensor. Welke 
technieken leiden tot zijn meesterwerken? We gaan 
zelf aan de slag als ‘chefs’ en serveren ze jullie 
graag! 

 Ontdek hoe een portret tot stand komt. Waarop 
moet je letten? Wat zijn de ‘truukjes van de foor’? 
Na dit bezoek creëren we met allerlei materialen & 
een spiegel een eigen ZELF-portret. 

DAG EN NACHT  DE ZEE 
Ga mee op pad, het dwaallicht geeft richting. Een 
bezoek aan de Spilliaertvleugel doet goesting 
krijgen om zelf aan de slag gaan in het atelier. 

 Hoe krijg je de zee op een doek? We bekijken 
meesterstukken uit het verleden en gaan zelf aan de 
slag. Iedereen krijgt zijn eigen stukje zee. 

NACHTVLINDERS  DIKKE VERF DUNNE VERF 
Na een bezoek aan de nieuwe SERVAIS vleugel van 
Mu.ZEE, ontwerpen we zelf een eigen 
animatiefilmpje! 

 Ontdek de wondere wereld van verf. Van textuur 
over techniek, we ontdekken het in handen en 
hoofden. Geen laagje zal nog ooit hetzelfde zijn… 

 
Aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een MENTALE beperking 
 
OP STAP 

 

 OP MAAT 

 

Een muzische belevings-tocht 
doorheen het museum. Aan de 
hand van de verschillende 
ZINTUIGEN kan elke expo in het 
museum ontdekt worden! 
Kunstwerken verkennen via 
geuren, voelen, kleuren, 
fantasie, texturen, ...  
Een ervaren mu-zee-um gids 
stapt enthousiast met de groep 
mee! 

 Een workshop voor de groep 
OP MAAT: Kleitechnieken, 
vilten, druk druk druk, 
animatiefilm, … of een LABO 
met de klas! 

Aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een AUDITIEVE beperking 
 

ZELF OP STAP MET DE VISIOGUIDE  
 
Ontdek de expo “Over Permeke” in de Venetiaanse Gaanderijen met gids Pascal via VGT en 
ondertitels via de Erfgoedapp (September – Oktober 2020) 

 
Volg gids Pascal in de Ensor- en Spilliaertvleugel en kom, op eigen tempo, meer over beide heren te 
weten via VGT + ondertitels. (September 2020 - Februari 2021) 

 
Gidsen hebben ervaring in OP MAAT de rondleiding te begeleiden in combinatie met 
doventolk.  

 

Aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een VISUELE beperking  
 
INgeBEELD 
 
Een muzische belevingstocht doorheen het museum via verhalen, geuren, objecten… een 
rondleiding op maat voor de doelgroep langs James Ensor en Léon Spilliaert!  
 

    
 
Aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met AUTISMESPECTRUM STOORNIS 
 
OP MAAT 
Op maat van de groep ga je samen met een gids op ontdekkingstocht in het museum en het atelier. Een 
folder met meer informatie om je museumbezoek goed voor te bereiden krijg je vooraf doorgestuurd.  

 
 


