
 

Voorjaarsexcursie 10 maart 2023 

Beste mensen, 
 
Op 10 maart organiseren wij een excursie naar het Onderwijsmuseum in 

Dordrecht. 

 

             
                                                                                           
Programma: 
13:30 – 14:00 uur  inloop met koffie en thee 

14:00 – 14:05 uur  opening 

14:05 – 14:35 uur  inleiding over de tentoonstelling ‘Boom roos vis’ door Jacques Dane 
14:35 – 15:45 uur  bezoeken van de tentoonstelling 

15:45 – 16:00 uur  afsluiting  
    
In de tentoonstelling ‘Boom roos vis, over leren lezen en leesplezier’ is volop aandacht voor 
leren lezen – en blijven lezen!  Op interactieve wijze ontdekt de bezoeker het antwoord op 
vragen als 'hoe leren wij lezen?' 'hoe bijzonder is het eigenlijk dat we lezen?' en 'hoe 
belangrijk is het dat we blijven lezen?'  

Onderwijs en boeken, borden, 
schoolplaten, leesplankjes én 
overtuigingen zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Hoe zich dat in de 
geschiedenis van het onderwijs heeft 
ontwikkeld horen en zien we tijdens onze 
excursie. En natuurlijk  zijn er heel veel 
boeken. Vrolijke, spannende, 
avontuurlijke, romantische en enge: je 
vindt ze allemaal in ‘De ideale 
schoolbibliotheek’.    



                                                                                      

Kosten 
Deelname aan de excursie kost € 5,- per persoon voor donateurs en € 10,- voor niet-
donateurs. Bij de ingang dient u nog wel een toegangskaartje aan te schaffen of uw 
museumjaarkaart te laten zien. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te 
maken op NL88 INGB 0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en 
Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.  
 
Aanmelding 
Iedereen die aan de excursie wil deelnemen, wordt verzocht zich voor 1 maart aan te 
melden via een mailtje naar stichtingGKJ@gmail.com. Als u iemand mee wilt nemen, is dat 
natuurlijk mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail). Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanmelding is definitief 
na ontvangst van uw betaling. 
 
Bereikbaarheid  
Vanaf treinstation Dordrecht wandelt u in ongeveer 5 minuten naar de Burgemeester de 
Raadtsingel. Als u de centrumzijde van het station uit komt, sla dan linksaf, u loopt over het 
viaduct waarna u na ongeveer 100 meter aan uw rechterhand gebouw De Holland ziet.     
 
 
Nationaal Onderwijsmuseum 
Gebouw De Holland 
Burgemeester de Raadtsingel 97 
3311 JG Dordrecht 
 

 
 
Rondom het museum zijn meerdere parkeermogelijkheden. In de binnenstad is het betaald 
parkeren. Op parkeerterrein Weeskinderendijk kunt u gratis parkeren (wel uw auto 
aanmelden). Vanaf dit parkeerterrein wandelt u in ongeveer 10 minuten naar het museum.                                                           
       
Voor de ingang is ruime gelegenheid om iemand met de auto af te zetten. De lift bij de 
hoofdingang bevindt zich links naast de trap. Ook in het gebouw is een lift aanwezig en alle 
ruimten zijn bereikbaar. 
  
Hopelijk tot ziens in Dordrecht. 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het bestuur,  
 
Lineke de Vries



 


