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Foto impressie excursie Kloosterkerk  -  Educatief orgelproject voor de basisschool 201 

In 2019 hebben 9 lesgroepen van 5 basisscholen in Den Haag (zo’n 170 kinderen) deelgenomen 

aan het 11e educatieve project voor de basisschool over het orgel. Het project, dat al v.a. 2009 

jaarlijks wordt gegeven, bestaat uit drie onderdelen: 1) het lesverhaal ‘Muziek uit een gebouw -het 

orgel-‘ dat in de klas (groep 6) behandeld wordt door de eigen leskracht; 2) een gastles in de klas 

door het HOK-educatieteam; 3) een excursie naar de Kloosterkerk. 

Het lesmateriaal is afgestemd op de leeftijdsgroep van 6e-groepers en geeft informatie over de 

geschiedenis en de werking van het grootste en ingewikkeldste blaasinstrument dat er is: het 

pijporgel. Dit gebeurt middels in ‘verhaalvorm’ met voor iedere les een aantal vragen over het 

voorafgaande. (Uiteraard worden ook de antwoorden gegeven achter in het boekje) Het 

lesmateriaal is door het HOK zelf ontwikkeld en uitgegeven. 

De gastles in de klas wordt gegeven met behulp van een informatieve PowerPointpresentatie en 

duurt ca 30 min. De gastles vind in principe plaats na de behandeling van het lesmateriaal. 

De excursie in de Kloosterkerk volgt helemaal aan het eind van het project. De lesgroepen komen 

op eigen gelegenheid (als regel met het OV) op een maandagochtend in maart naar de 

Kloosterkerk. Daar ontmoeten ze ‘meneer Jos’ (die ze ook al in het lesverhaal hebben leren 

kennen) die hem meeneemt naar het grote orgel, dat hij uitgebreid demonstreert. Maar zee mogen 

het ook even zelf proberen. Het andere deel van de opgesplitste groep gat intussen met ‘meester 

Henk’ naar de crypte van de kerk voor een interessante ‘orgel-workshop’ met veel orgelpijpen 

(waar over verteld en op geblazen mag worden) en een echt werkend ‘demo-orgeltje’ waarbij je 

goed kunt zien hoe een mechanisch pijporgel werkt. 

Na ong. een half uur is er een wissel van de  groepjes, zodat iedereen overal geweest is. 
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In de kerk wordt ook gezongen of heel hard geschreeuwd (waarna je heel stil moet zijn) om de 

akoestiek van de kerk te ervaren. Dat is best lastig maar gelukkig is meneer Jos ook een goede dirigent.  
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Meneer Jos: “Er gaat geen kind de deur uit zonder ook zelf even op het orgel te hebben gespeeld” 

 

  
Ook de binnenkant van het orgel wordt bekeken: het staat vol met pijpen! 

 

  

  
Orgelpijpen in allerlei soorten en maten 
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Meester Henk legt uit hoe orgelpijpen (van hout en van metaal) gemaakt worden.  

  
Daarna mag er op geblazen worden om te horen hoe het klinkt. 

           
Het echt werkend ‘demo-orgeltje’ (in bruikleen afgestaan door Flentrop orgelbouw) moet natuurlijk 

ook even geprobeerd worden. 

 


