


Moord in de Middeleeuwen
Uw leerlingen gaan terug 
naar een moordzaak  
in het jaar 1479. Wie is  
de dader? Al speurend 
komen uw leerlingen  
van alles te weten over 
het leven in een Middel-

eeuwse stad. Bedoeld voor leerlingen uit  
de onderbouw HAVO/VWO.

Naar de hemel en weer terug
Wat geloofden de Middel-
eeuwers eigenlijk? Hoe 
dachten zij over hemel 
en hel? Er zijn twee  
versies: zowel voor on-
derbouw als bovenbouw 
HAVO/VWO. Het laatste 

pakket sluit nauw aan bij examenonder-
werp Cultuur van de Kerk van Kunst Alge-
meen.

Naar de hemel of de hel? In de Middeleeuwen is dit een belangrijke 
vraag. Het geloof speelt een grote rol in het dagelijks leven. Velen 

denken door een vroom leven en goede werken een plekje in de hemel  
te verdienen. Laat uw leerlingen kennismaken met deze boeiende  
periode uit onze christelijke geschiedenis met een bezoek aan Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. Met een interactieve rondleiding, een  
kijkwijzer of een lespakket ontdekken zij van alles over het geloof,  
de kerk en de middeleeuwse samenleving. Onze programma’s sluiten  
perfect aan bij de vakken Geschiedenis, Kunst Algemeen, CKV, Godsdienst 
en Levensbeschouwing.

De gratis pakketten zijn aan te vragen via educatie@catharijneconvent.nl. 
U kunt er ook een interactieve rondleiding bijboeken (e 45,– per 15 leer-
lingen). Met de onderwijskaart (e 100,–) heeft de hele school een jaar 
lang gratis entree.

Graag tot ziens!

www.catharijneconvent.nl
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht

Rondje klooster
Wat bezielt mannen en 
vrouwen die alles opge-
ven en binnen de dikke 
muren van het klooster 
gaan wonen? Duik met 
uw leerlingen in het  
dagelijks leven van een 

Middeleeuwse kloosterling en ervaar de rol 
van het geloof in de Middeleeuwen. Het 
lespakket sluit aan bij de vakken Geschie-
denis, CKV, Kunst Algemeen, Godsdienst en 
Levensbeschouwing.

Heilige helden
Welke leerling heeft nu 
niet een held? Ook in de 
Middeleeuwen worden 
mensen geroemd om 
hun levenswijze. Deze 
kijkwijzer staat in het  
teken van heiligen- 

verering en is bedoeld voor leerlingen CKV.




