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Unieke samenwerking tussen Natuurhistorisch Museum en Scheepswerf De Delft

Darwin geeft startsein nieuwe museumles over evolutie en zeereizen
Het startsein van een nieuwe museumles, ontwikkeld door het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en
Scheepswerf ‘De Delft’, wordt woensdag 1 september 2010 gegeven door niemand minder dan
Charles Darwin. De beroemde bioloog arriveert per koets om 13.15 uur bij het museum en neemt daar
een bijzonder collectiestuk in ontvangst. Daarmee rijdt hij naar Scheepswerf De Delft waar kinderen
om 14.00 uur samen met de natuurvorser van alles te weten komen over zijn beroemde zeereis.
Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Scheepswerf ‘De Delft’ hebben de les over Darwin en
zijn wereldreis met de Beagle samen ontwikkeld. In het museum maken kinderen kennis met de ideeën
van Darwin en de invloed daarvan op de biologie. Zo komen ze erachter hoe fossielen zijn ontstaan en
waarom bepaalde diersoorten alleen maar op een eiland voorkomen. Tijdens de les op Scheepswerf
‘De Delft’ ontdekken kinderen welke vaarroute Darwin volgde en leren ze op een edu-actieve manier
tal van technische en nautische aspecten van een 19e-eeuwse wereldreis. De combinatie van natuur en
techniek in één project voor het onderwijs maakt deze lessen en de samenwerking uniek.
De lessen zijn geschikt voor groepen leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen de twee lessen afzonderlijk maar juist ook
in combinatie boeken. Beide instellingen liggen in elkaars nabijheid langs tramlijn 8 in Rotterdam.
_________________________________________________________________________________
Meer informatie:
Natuurhistorisch Museum Rotterdam: Liset Stoffers (afdeling Educatie) 010-2660465 | 06 41526967
Stichting Historisch Schip De Delft: Huib van Zijl (Project Kruitloper) 085-8774963 | 06 12587947

Darwin arriveert onder politiebegeleiding per koets om 13.15 bij het museum (Westzeedijk 345), krijgt daar een
bijzonder opgezet dier en vervolgt zijn weg naar de scheepswerf (Schiehaven 15) om circa 13.30 uur. Om 14.00
uur wordt Darwin daar welkom geheten door kinderen en start de les. Vertegenwoordigers van de pers zijn
hierbij welkom.

Scheepswerf ‘De Delft’
Schiehaven 15 | Rotterdam
010 2760115 | info@dedelft.nl | www.dedelft.nl
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Westzeedijk 345 (Museumpark) | 3015 AA Rotterdam
010 4364222 | info@nmr.nl | www.nmr.nl

