Docentenavond Museon en Omniversum
Een kans om bij te dragen aan een betere wereld?
Laat je inspireren tijdens een exclusieve docentenavond in het Museon en Omniversum op donderdag
12 april 2018.
Deze informele avond is (gratis) voor docenten van het primair- en voortgezet onderwijs. Je combineert
museumbezoek met IMAX-filmtheater. Je raakt geïnspireerd en ontdekt wat je met je leerlingen zoal kunt doen
en beleven tijdens een projectweek of schoolreisbezoek.
Je neemt een kijkje in de bijzondere centrale opstelling van het Museon, One Planet, held op jouw planeet en
je maakt kennis met de overige programmering van 2018/2019 in het Museon o.a. Ridders & Kastelen, een
nieuwe kijk op de Middeleeuwen en Reizen in de ruimte, op weg naar een nieuwe aarde.
Museon One Planet
In One Planet ga je op ontdekkingsreis langs zeventien
opstellingen die ieder een duurzaam ontwikkelingsdoel van
de Verenigde Naties uitdiepen. One Planet focust op wat
noodzakelijk en mogelijk is om de aarde leefbaar te
houden en je ontdekt wat voor wereldburger jij bent. De
opstelling is ingericht met onder andere aardrijkskundige,
geschiedkundige en volkenkundige voorwerpen uit de rijke
collectie van het Museon.
Plastic Soup Foundation
Een van de duurzame ontwikkelingsdoelen is doel 14:
Duurzame Oceanen. In het kader hiervan en de film Great White Shark bij Omniversum is de Plastic Soup
Foundation te gast deze avond. Zij praten u bij over het dagelijkse gevecht van de zee tegen het plastic en
lanceren in april een volledig vernieuwd educatief programma voor het basisonderwijs.
Omniversum
In Omniversum beleef je de film Great White Shark: De
grote witte haai kan zijn imago van bloeddorstig
zeemonster maar moeilijk van zich afschudden. Toch is
de Carcharadon Carcaris ook een fascinerend dier waar we
nog veel van kunnen leren. Great white shark laat een
andere kant zien van de haai die de dinosauriërs
overleefde. We volgen wetenschappers die in de
kristalheldere wateren van onder meer Mexico, ZuidAfrika en Nieuw-Zeeland onderzoek doen en zelfs
zwemmen met de haaien om meer te weten te komen
over het natuurlijke gedrag van de haai.
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Wij ontvangen u graag in het Museon om 17.30 uur en sluiten de avond af rond 20.30 uur in Omniversum. Voor
een broodje wordt gezorgd.
Collega’s zijn uiteraard ook van harte welkom. Het animo voor deze avond is groot, dus wees er op tijd bij.
Aanmelden kan via https://www.omniversum.nl/docentenavond/
Tot dan!

Hartelijke groeten,
Museon

Omniversum

Willemijn van Ommen

Ingrid de Groot
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