
Het provinciaal archeologisch 
museum heeft, vertrekkend 
vanuit de archeologie, als 
hoofdopdracht het onderzoek 
en de verspreiding van de 
kennis inzake het materiële 
erfgoed en de invloed ervan 
op de ontwikkeling van onze 
samenleving.

Het pam Velzeke is opgezet 
als een instelling die vertrekt 
vanuit de archeologie. Het 
opgegraven erfgoed wordt er 
bewaard én tegelijk wil ze haar 
vondsten en kennis aan het 
grote publiek kenbaar maken, 
onder meer door de bezoekers 
de geschiedenis op een actieve 
manier te laten beleven.

Het museum probeert naast het 
tentoonstellen ook de archeo-
logie uit de sleuven, de vitrines 
en de depots te halen om de 
bezoeker het verleden te laten 
herbeleven en zijn historisch 
bewustzijn te stimuleren. 
Dit gebeurt door educatieve 
projecten, vaste en tijdelijke 
tentoonstellingen. 

Pam-Velzeke is dan ook een 
grote troef voor onze regio. Hun 
aanbod wordt dan ook volledig 
opgenomen in onze geschiede-
nisklassen. De goed opgeleide 
gidsen staan al klaar om jouw 
klas te ontvangen.

Het provinciaal archeologisch 
museum van Velzeke stelt een 
rijke verzameling archeologische 
voorwerpen tentoon daterend uit 
de prehistorie, de Gallo-Romeinse 
periode en de vroege middeleeuwen. 
De educatieve programma’s brengen 
deze verre geschiedenis tot leven. Hé, 
daar marcheert een cohort Romeinen 
ovorbij! En kijk, daar slaat Ötzi, de ijsman, 
op de vlucht!

Je kan alle voorwerpen aanraken en uit-
proberen, je kleden als prehistorisch jager 
of volgens de (Gallo-)Romeinse mode, of de 
wapens van een legionair uittesten. Door het 
verleden letterlijk aan te raken, leer je onze 
voorouders beter kennen en begrijpen.

Wij nodigen je uit voor een leuke en boeiende 
reis door de tijd.

Het aanbod is modulair: je kan verschillende pakketten en 
rondleidingen combineren. Alle programma’s kunnen naar 
wens aangepast worden. 

Hoofddoelstellingen gescHiedenisklas in Het PaM-Velzeke educatieVe Pakketten

Het programma is gericht naar kinderen van de 
derde graad lager onderwijs.

We leren de kinderen, de grote periodes uit de 
geschiedenis en belangrijke historische figuren 
en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, 
situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand 
van een tijdband.

We illustreren aan de hand van vele 
voorbeelden dat een actuele toestand, 
die voor kinderen herkenbaar is, en die 
door de geschiedenis beïnvloed werd, 
vroeger anders was en in de loop der 
tijden evolueert.

Door op een didactische uitgekiende 
manier te werken, leren we de 
kinderen om belangstelling te 
hebben voor het verleden, heden 
en de toekomst, hier en elders.

We willen de kinderen tot in-
zicht laten komen dat er een 
onderscheid is tussen een 
mening over een historisch 
feit en het feit zelf.
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Programma aanbod voor 2 tot 5 dagenProgramma aanbod voor 2 tot 5 dagen

3 DAGEN

€ 96,5

€ 96,5

€ 96,5

€ 104

geschiedenisklas

kookklas

kunstklas

STEM-klas

4 DAGEN

€ 136,5

€ 136,5

€ 136,5

€ 145

5 DAGEN

€ 176,5

€ 176,5

€ 176,5

€ 188

Er is geen vaste structuur, elke school beslist mee 
hoe hun meerdaagse schooluitstap bij ons er uitziet. 
We bieden een lijst aan activiteiten die in dit kader 
passen:

Tijdbandenspel:
De kinderen gaan aan de hand 
van een pleinspel op een speelse 
manier belangrijke gebeurtenis-
sen op een tijdlijn trachten te 
plaatsen.

Sagen en Mythen:
Via verhalen worden een aantal 
gebeurtenissen gebracht die in ons 
collectief geheugen zijn geprent. 
Denken we hierbij bijvoorbeeld aan 
‘Jan de lichte en zijn bende’, of ‘de 
twaalf werken van Hercules’, ….

Werktuigen uit de prehistorie:
Hier kunnen de kinderen aan de 
slag om een knots, mes of bijl 
te maken zoals het gebeurde in 
de prehistorie.

PRiJzen - VolPension en alle oMscHReVen WoRksHoPs

Middeleeuws schilderen en schrijven: 
in deze workshop kunnen de kinderen aan 
de slag gaan met tekenen en schrijven, 
maar dan wel met de middelen die er toen 
voorhanden waren. Verf maken en kalligrafie 
staan voorop.

Bezoek provinciaal 
Archeologisch museum: 
Als we het hebben over 
geschiedenis, dan is een 
bezoek aan PAM Velzeke 
onontbeerlijk. 

Het twaalf kofferspel:
Dit is een spel dat een volledige dag 
in beslag kan nemen. Hier moeten de 
kinderen verhalen koppelen aan het 
bijhorende voorwerp. 
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www.oudkloosterdikkele.be
info@jeugdverblijfdikkele.be
Brouwerijstraat 4
9630 Dikkele (Zwalm)
TEL 0473 68 56 28
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