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One Planet

de toekomst is begonnen!
Sinds januari 2022 is onze nieuwe

hun creatieve initiatieven op thema’s

organisatie een feit. Museon-

die ons dagelijks bezighouden.

Omniversum presenteert One Planet:

Hoopgevende innovaties waardoor de

05 NOW!

impactcenter en kennishub voor een

wereld eerlijker wordt en leefbaar blijft.

05 Dome

duurzame toekomst. Vanuit onze

Je ontdekt op welke manieren je zelf

fascinatie en liefde voor de aarde

het verschil kunt maken.

04 Expo

zetten we alles in. Onze museale

06 Groep 1 & 2
08 Groep 3 & 4
10 Groep 5 & 6
14 Groep 7 & 8

Een bezoek aan One Planet creëert

ons netwerk. Uitgangspunt hierbij zijn

bewustzijn om samen onze prachtige

de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

planeet te beschermen. In ons

van de Verenigde Naties. We bieden

educatieve programma voor schooljaar

zoveel mogelijk mensen concrete

2022-2023 vind je vertrouwd en nieuw

handvatten om ons mee te doen. Zodat

aanbod: volg een museumles, doe een

we samen een duurzame toekomst

educatieve tour of volg een workshop

realiseren. Door te inspireren, van

in One Planet Expo en NOW!. Bekijk

elkaar te leren en samen te werken.

een spectaculaire film of volg een

INSPIREREN, LEREN, DOEN

18 W&T menu
20 Wat je verder wilt
weten

Regionaal
Informatiecentrum van
de Verenigde Naties

interactieve planetariumles in de
Dome (aanrader!). Vraag een online

One Planet bestaat uit de combinatie

Q&A aan met een museumexpert,

van ‘inspireren, leren en doen’. Zo zie

laat ons een scienceshow geven in

je in One Planet Dome, ons grootbeeld-

de klas. Of combineer een paar van

filmtheater, hoe prachtig onze planeet

bovenstaande opties. Hoe dan ook, je

is. Adembenemende grootbeeldfilms

beleeft een onvergetelijke ervaring!

over natuur, cultuur en wetenschap.

De mogelijkheden ontdek je in dit

In One Planet Expo doe je met games,

programma en meer uitgebreid op

museale objecten, beeld en tekst

oneplanet.nl

veel kennis op over de 17 Duurzame
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde

Tot ziens in het nieuwe schooljaar!

Inhoud

Naties. In One Planet NOW! maak je
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kennis met slimme oplossingen voor

Peter de Haan

Iris van den Akker

een duurzame toekomst. Ontwerpers,
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onderzoekers en ondernemers tonen

directeur

directeur

Welkom in Museon-Omniversum
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collectie, programmering, kennis én
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JIJ BENT DE TOEKOMST!

ONE PLANET EXPO

ONE PLANET NOW!

ONE PLANET DOME

Tijdens een schoolprogramma

In de Expo maak je een

NOW! is een bruisende plek waar je

In de Dome programmeren we

vergroot je je nieuwsgierigheid naar

ontdekkingsreis langs de 17 Duurzame

zelf de handen uit de mouwen steekt!

spectaculaire grootbeeldfilms

de wereld en steek je je handen uit

Ontwikkelingsdoelstellingen van de

In verschillende zones ontdek je

en geven we interactieve

de mouwen. Je ontdekt op een leuke

Verenigde Naties (de 17 SDG’s). Je

hoe we samen de wereld eerlijker

planetariumlessen in samenwerking

manier hoe de wereld in elkaar zit

ontdekt voor welke uitdagingen de

maken en leefbaar houden. Je kunt

met NOVA. De grootbeeldfilms

en hoe je zelf bij kunt dragen aan

mensheid staat; van voedseltekort

bijvoorbeeld je adem doneren aan de

worden geprojecteerd op een

een betere wereld. Je beleeft een

en megasteden, tot overbevissing en

algenbar, insecten proeven, op de

koepelscherm zo groot als een half

onvergetelijke ervaring met een

racisme.

catwalk in duurzame kleding lopen

voetbalveld! Ze brengen je naar de

of slingeren in de ringen en nadenken

mooiste en meest bijzondere plekken

over het belang van bewegen op het

op aarde en inspireren je de aarde

Beweegplein.

gezond en leefbaar te houden. Kies

Planet NOW! en One Planet Dome.

EXPO TOUR

zelf welke film je wilt zien!

Met de Expo Tour, geschikt voor groep 7

One Planet

en 8, ontdek je zelf of in kleine groepjes
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met je klasgenoten de zeventien

NOW! WORKSHOP

Duurzame ontwikkelingsdoelen. Je

Wil je op een leuke en actieve

maakt verschillende opdrachten waarbij

manier kennis maken met duurzame

FILMS EN PLANETARIUMVOORSTELLINGEN

je alle elementen van de doe-stations

ontwikkeling en innovaties? Volg dan

Vanaf groep 5 hebben we film-

gebruikt. Je leert over de inhoud van

een workshop in One Planet NOW!

programmering in de Dome. Vanaf

de doelen van de Verenigde Naties, je

Hier leer je door te doen en werk je

groep 7 en 8 een interactieve

ontdekt hoe je zelf aan die doelen kunt

samen met je klasgenoten. Je ontdekt

planetariumvoorstelling i.s.m. NOVA

bijdragen en welke onderwerpen van de

verschillende thema’s, gaat uitdagingen

(pg. 17). Je bepaalt als docent van

SDG’s jij belangrijk vindt!

aan en denkt na over oplossingen,

minimaal 25 leerlingen zelf wanneer je

zodat de wereld ook voor jullie als

welke film wilt zien. De films duren circa

toekomstige generatie een fijne en

50 minuten.

mooie plek blijft. Groep 7 en 8.

One Planet

bezoek aan One Planet Expo, One
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groep 1 & 2
overzicht

MUSEUMLESSEN
Kriebelbeestjes
Ontdek de kleine beestjes in de tuin

Ittuk, de kleine Inuit

UITGELICHT

red de zeedieren
Wat vind je in de zee en op
het strand?
Wat is er aangespoeld op het strand?
De strandjutter heeft het allemaal
op zijn eigen strandje gelegd: mooie
schelpen, een krab, een colablikje,

Hoe is het om te leven op de Noordpool?

zeesterren, een chipszakje en zelfs het

Red de zeedieren!

ei van een rog.

Wat vind je in de zee en op het strand?

Reis naar de ruimte

Samen met de strandjutter ontdek je
hoe verschillend de dieren leven en

Hoe word je een astronaut?

zich voortbewegen. Je krijgt natuurlijk

Poepzoo!

mooie schelpen in handen. Je gaat

Ontwerp een dierentuin voor bijzondere poepers

BAKFIETSLES

vissen, de slijkspringer bekijken en het
koraal redden. En wat doen we met het
afval? Misschien heb jij wel een goed
idee!

Doe de dino

Groep 1 & 2

Groep 1 & 2

Wat weet jij over dinosaurussen?
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groep 3 & 4
overzicht

MUSEUMLESSEN
Op expeditie

UITGELICHT

wilde dieren in
nederland

Maak een landschap voor
mens en dier samen

Een ontdekkingsreis langs de collectie

Ja, in Nederland wonen wilde dieren!

Kleuren van de wereld

Alle dieren die geen huisdier zijn, zijn

Ontdek de betekenis van kleuren bij mensen en dieren

Laat je tanden zien!
Ontdek de verschillende gebitten van mens en dier

Wilde dieren in Nederland
Ontdek de verschillende gebitten van mens en dier

Steengoed, keigaaf!

wild. Helaas is Nederland volgebouwd
met drukke autowegen, spoorrails, grote steden en bedrijven. Dat maakt het
leven voor veel wilde dieren lastig!
Door middel van opdrachten ontdek je
wat wilde dieren nodig hebben om fijn
en veilig te kunnen leven. Vervolgens

Wat kun je allemaal ontdekken en onderzoeken

maak je in kleine groepen een dier-

aan een steen?

vriendelijk landschap op een kleed. Je

Ik zie, ik zie

richt dit in met dieren, auto’s, tunnels,

Experimenteren met licht

Elektriciteit voor beginners

bruggen, water en groen en vormt zo
het landschap waar mensen én dieren
goed kunnen samenleven.

Zelf stroom laten werken

BAKFIETSLES
Scienceshow

Groep 3 & 4

Groep 3 & 4

Experimenteren in de klas
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groep 5 & 6
overzicht

MUSEUMLESSEN
Dinosaurussen en andere fossielen
Onderzoek versteende resten van dieren en planten

Aan de slag als archeoloog
Ontdek prehistorisch Den Haag

Opgezette dieren
Wat is echt en wat is onecht?

Help?! Straling!
Zichtbare en onzichtbare golven

Magnetisme: aantrekken of afstoten
Waarom plakt een magneet aan een koelkast?

Weer en klimaat
Wat heeft dat met elkaar te maken? Ontdek verschillende klimaten

Duurzaam bouwen
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DOME

BAKFIETSLES

Turtle adventure

Scienceshow

Oceans, our blue planet

Experimenteren in de klas

ONLINE
Q&A met museumexpert
Ontdek meer over onze collectie

Groep 5 & 6

Groep 5 & 6

Ontdek hoe je een milieuvriendelijk huis kunt maken
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UITGELICHT

duurzaam
bouwen

Ontdek hoe je een
milieuvriendelijk huis
kunt maken
Hoe kom je aan elektriciteit en water
buiten de stad? Hoeveel afval kun je
hergebruiken? Wat is grijs water? Wat
heeft een woning nodig? In 1969 is
het begrip ‘earthship’ geïntroduceerd:
een duurzame, zelfvoorzienende
woning gemaakt van veelal gerecycled
materiaal en ingepast in de omgeving.
Sindsdien zijn over de hele wereld,
inclusief Nederland, honderden van
deze projecten gerealiseerd.
Je rouleert langs allerlei opdrachten
waarbij je voorbeelden tegenkomt
op het gebied van recycling,
energiebesparing en duurzaam leven.
Deze kennis gebruik je om een schets te

UITGELICHT

turtle
adventure
Turtle adventure is het bijzondere
verhaal waarin het dappere Australische
groene zeeschildpadje Bunji de hoofdrol
speelt. Zeeschildpadden worden
met uitsterven bedreigd. Gevaren als
plastic afval en het dumpen van giftige
stoffen in de zee is daar één van, maar
ook grote schepen die aanvaringen
veroorzaken en de rust verstoren. Ook
de visserij vormt een gevaar voor al het
zeeleven.
We volgen Bunji vanaf haar geboorte
op het strand. Tijdens haar spannende
avonturen en haar ontmoetingen met
andere bijzondere bewoners van de
zee tot haar terugkeer naar het strand
waar ze is geboren. Nu kan ze haar
eigen eieren leggen, de basis voor de
volgende generatie.

Groep 5 & 6

Groep 5 & 6

maken van jouw duurzame huis.
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groep 7 & 8
overzicht

MUSEUMLESSEN
Kinderrechten
Waar heb jij recht op?

Aardbevingen en vulkanen
Waar komen ze voor en waar ontstaan ze?

Hoe wordt je een topfotograaf?
Tips van National Geographic om betere foto's te maken

Klimaatstudio
De gevolgen van klimaatverandering ver weg en in Nederland

Groene woestijn
Hoe verbouw je voedsel in een droge woestijn?

Misdaad in One Planet
Maak kennis met technieken uit forensisch onderzoek

DOME

ONLINE

Meet the universe

Q&A met museumexpert

Interactieve planetariumles

Kennis in de klas

BBC's Antarctica
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One Planet Tour
Ontdek de duurzame ontwikkelingsdoelen

Groep 7 & 8

Groep 7 & 8

EXPO TOURS
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UITGELICHT

klimaatstudio

De gevolgen van klimaatverandering ver weg en
in Nederland

UITGELICHT

meet the universe
Met de klas op ruimtereis
Ga tijdens deze interactieve
planetariumles mee het universum

In onze ‘televisiestudio’ maak je een

in. In onze indrukwekkende dome

uitzending over klimaatverandering en

zie je bijvoorbeeld de melkweg, het

de gevolgen daarvan voor mensen. Hoe

planetenstelsel, de zon en natuurlijk

gaan we wereldwijd om met droogte,

de sterren. Of wil je iets weten over

hoosbuien en een stijgende zeespiegel?

de maan, het ISS station? Ook dat is
mogelijk! Sterrenkundigen van NOVA

Via tablets en aan de hand van

(Nederlandse Onderzoekschool voor

voorwerpen en maquettes maak je

Astronomie) geven deze les die is

kennis met drie verschillende landen.

toegespitst op het niveau van de

Als journalist ter plekke ontdek je de

klas. Zowel curriculum-onderwerpen

invloed van klimaatverandering op het

als bredere vragen van de leerlingen

dagelijks leven van gewone mensen.

worden op een inspirerende manier

Begrippen zoals broeikaseffect,

behandeld met ondersteuning van

gletsjersmelt en zeespiegelstijging

prachtige beelden. Je mag natuurlijk

krijgen betekenis. Na jullie onderzoek

ook vragen stellen aan de experts!

maak je per groepje een nieuwsitem
en presenteert dit aan de klas in de
televisiestudio. De televisieshow
wordt compleet gemaakt met een
presentator, een grote camera en

Groep 7 & 8

Groep 7 & 8

jingles!
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W&T menu
overzicht

ook voor wetenschap
en technolOgie kom je bij ons

GROEP 1+2

Wij vinden het belangrijk dat

De PoepZOO

thuis voelen in de technische en

kinderen zich vanaf jonge leeftijd
wetenschappelijke wereld en een

Steengoed, keigaaf!
Ik zie, ik zie
Elektriciteit voor beginners

GROEP 5+6
Help?! Straling!
Magnetisme: aantrekken
of afstoten?
Weer en klimaat

Inhoud
Wettenschap & techonologie

Duurzaam bouwen
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GROEP 7+8
Groene woestijn
Misdaad in One Planet

nieuwsgierige en onderzoekende
houding ontwikkelen. Wetenschap &
Technologie (W&T) komen daarom op
allerlei plekken bij ons aan bod.
Onze W&T-lessen gaan uit van
onderzoekend en ontwerpend
leren en maken gebruik van
museale collectie om zo de
leerlingen te enthousiasmeren voor
uiteenlopende onderwerpen.

WETENSCHAP- EN
TECHNOLOGIEMENU
Het W&T-menu bestaat uit 10 lessen

het account van je school. Geef voor

waaruit de school kan kiezen. Het

het totale pakket aan W&T-lessen aan

W&T-menu kan als pakket worden

of je er busvervoer bij wilt. Losse lessen

aangevraagd en voor elk jaar van de

reserveer je ook via het account van de

basisschool kan er uit het aanbod een

school.

les gekozen worden. Voordeel van het
menu is dat je voor alle groepen te-

Hulp nodig bij het reserveren of andere

gelijk inhoud geeft aan het onderdeel

vragen? Neem dan contact op met de

W&T. Natuurlijk zijn de lessen ook los

lesadministratie via 070-3381463 of

te boeken.

scholen@oneplanet.nl.

Ben je een school uit Den Haag?

Wetenschap & Technologie

GROEP 3+4

Reserveer dan het W&T-menu zelf via
19

ONS EDUCATIEVE
AANBOD
Volg een museumles, workshop,
bezoek de Expo met een educatieve
tour. Bekijk een spectaculaire film of
volg een interactieve planetariumles
in onze indrukwekkende Dome.
Vraag een online Q&A aan met een
museumexpert, of een scienceshow in
de klas. Combinaties van bovenstaande

via scholen@oneplanet.nl of
070 - 33 81 463. Verzekerd zijn van de
les/film die jij wilt op het moment dat
jij wilt? Reserveer dan zoveel mogelijk
vóór 16 september 2022. Reserveren
na deze datum is mogelijk, maar zijn de
mogelijkheden wellicht wat beperkter.
Vraag op tijd je bezoek aan. Hulp nodig
bij het reserveren? Wij helpen graag!

van One Planet? Dan komen wij met
onze elektrische bakfiets naar jullie toe
en geven les in de klas. Bij voorkeur voor
minimaal twee lessen aansluitend op
dezelfde dag.

BUSVERVOER
Voor Haagse scholen verzorgen wij
het busvervoer. De museumlessen
en de interactieve planetariumlessen
vinden op vaste tijden plaats. Om een
efficiënte busvulling te realiseren,
verzoeken wij jullie om niet minder dan

HOE ZIET EEN LES
ERUIT?
De lessen duren 75 minuten. Je krijgt les

van de bus, raden wij aan om nog een

Schoolbezoeken vraag je aan via

van een van onze ervaren docenten. Ze

groep aan te melden, voor een andere

www.oneplanet.nl/onderwijs. Als

beginnen om 9.15 uur en om 10.45 uur.

les op hetzelfde tijdstip. Bij te weinig

Haagse school reserveer en beheer

Wanneer de school buiten Den Haag

leerlingen brengen wij kosten voor

je lessen en het W&T-menu, met of

ligt en deze tijden niet haalbaar zijn,

25 personen in rekening. Heb je hulp

zonder busvervoer, via het account

neem dan contact met ons op via

nodig of vragen over het vervoer?

van de school. Heeft de school nog

scholen@oneplanet.nl.

Neem dan contact met ons op via

ervaring.

HOE RESERVEER IK?

Wat je verder wilt weten

graag. Neem dan contact met ons op

Ligt je school binnen 20 minuten fietsen

25 leerlingen in de bus te plaatsen.

opties zorgen voor een onvergetelijke
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Heb je hulp nodig, dan helpen wij je

BAKFIETSLESSEN

geen account, maak dat dan aan via de

Wanneer er in de groep minder dan
25, maar meer dan achttien leerlingen
zitten en je wilt graag gebruik maken

scholen@oneplanet.nl of 070 - 33 81 463.

website.

SPECIAAL ONDERWIJS

Maximaal aantal leerlingen:

Volgt je groep speciaal onderwijs, dan

nodig? BAB-VIOS kent de weg naar

Les: regulier 32, speciaal onderwijs 18

kun je het beste zelf bepalen welke

Museon-Omniversum!

Film: 300

lessen geschikt zijn.

Telefoon 0174 - 315 090 of e-mail

School buiten Den Haag en busvervoer

info@babviostouringcars.nl.

Wat je verder wilt weten

WAT JE VERDER
WILT WETEN
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WAT JE VERDER
WILT WETEN
TARIEVEN*

W&T menu

Les, inclusief lesmateriaal

(€ 7,00 inclusief busvervoer voor scholen

€ 4,00 per persoon

in Den Haag als je het hele menu voor al

75 minuten met museumdocent.

je groepen reserveert)

€ 4,00 per persoon

Tarief o.b.v. min 25 / max 32 leerlingen
m.u.v. speciaal onderwijs.

Bakfietslessen
€ 125,00 per les

Dome film

+ € 75,- per aansluitende les op dezelfde

€ 4,00 per persoon

locatie/dag. Alleen voor scholen binnen

50 min. per film. Tarief o.b.v. min. 25 /

20 minuten fietsafstand van

max. 300 leerlingen

One Planet.

Interactieve planetariumles (dome)

Busvervoer (scholen Den Haag)

€ 4,00 per persoon

Per leerling € 3,95

50 of 75 min. Tarief o.b.v. min. 25

Kleine groepen (12-18 personen)

leerlingen / max twee klassen tegelijk

€ 69,50 per bus

Museumbezoek incl. educatieve tour

PROJECTEN

+ museumles óf film

Werkweek Wilhelminaoord

€ 6,50 per persoon

(voorbereiding)

(ca. 2,5 uur verblijf)

€ 4,00 per leerling.

ONE PLANET WERKT
SAMEN MET
Cultuurschakel
Bij ons aanbod staat aangegeven welke
museumlessen ook aan te vragen zijn via
Cultuurschakel. www.cultuurschakel.nl
Cultuurmenu
In het aanbod van het Cultuurmenu
verzorgt One Planet de volgende
museumles:
Groep 5
De wereld op je bord
Eetgewoonten in andere landen
Deze les is alleen aan te vragen via het
Cultuurmenu. www.cultuurmenu.nl

COLOFON
One Planet
Stadhouderslaan 37
2517 HV Den Haag
Telefoon algemeen: 070 - 33 81 338
www.oneplanet.nl
Samenstelling
One Planet
Ontwerp en opmaak
Simone Marchetti
Fotografie
One Planet, tenzij anders aangegeven
Druk
Impressed print & sign, Pijnacker
Oplage
1000
Maart 2022
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binatie met een bezoek aan School in

+ museumles + film

Bos.

€ 9,00 per persoon
(ca. 4/5 uur verblijf)

*) Alle hiervoor genoemde bedragen
voor lessen, films, projecten en

Online Q&A met museumexpert

busvervoer zijn inclusief BTW.

€ 65,00 per 30 minuten

Onder voorbehoud van tussentijdse

Groep 5 t/m 8

prijswijzigingen.

CONTACT
Reserveren en busvervoer

Coördinator Onderwijsmarkt

Marjolijn Janssen & Doenja Schutte

Willemijn van Ommen

Telefoon: 070 - 33 81 463

Telefoon: 070 - 33 81 432

E-mail: scholen@oneplanet.nl

E-mail: wvommen@oneplanet.nl

Wat je verder wilt weten

Wat je verder wilt weten

Deze les alleen aan te vragen in comMuseumbezoek incl. educatieve tour
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plaTTegrond
Rondom One Planet Expo, liggen
diverse themazalen. Waaronder
steeds wisselende, spectaculaire
fototentoonstellingen in de NatGeo
Focus Gallery. Op de begane grond
vind je de Dome, One Planet NOW!
en onze labs.

BEGANE GROND

Themazalen (eerste etage)
A Nat Geo Focus Gallery
B Museon 360°
C Verenigde Naties
D Kind in oorlog
E Geluid, er is meer dan je hoort
F André Kuiperszaal
G Hoogland / Laagland
H Romeinen achter de duinen
I

Groene Camera

J

Eerste kustbewoners

K Klimaatstudio
L Poolzaal
M Leefruimte voor mens en dier
N Water, bron van leven
O Vulkanen en aardbevingen

One Planet Dome

P Mens en evolutie

One Planet NOW!

Q Geologie en techniek

Fashion Lab
Discover Lab

One Planet Expo (eerste etage)

Future Food Lab

EERSTE ETAGE
One Planet Expo
Themazalen

Plattegrond

Plattegrond

EERSTE ETAGE
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Notities

notities
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ONE PLANET
STADHOUDERSLAAN 37
2517 HV DEN HAAG
070 - 33 81 355
WWW.ONEPLANET.NL

