
1 
 

Rondleiding voor anderstaligen 
in museum DE MINDERE 
 

De minderbroeders, vreemde vogels?  

Maak kennis met de minderbroeders! Het zijn religieuzen of paters die het voorbeeld van Franciscus 

van Assisi volgen. Wie is Franciscus? En hoe leven de minderbroeders dan? Ontdek tijdens deze 

rondleiding wat het betekent om als minderbroeder te leven en oordeel zelf of de minderbroeders 

wel zo’n vreemde vogels zijn!  

De museumrondleiding legt de nadruk op het verhaal van Franciscus van Assisi en de 

minderbroeders. Er is ruimte voor dialoog en interactie met de groep en er wordt rekening gehouden 

met andere culturen en religies.   

Voor een vlot bezoek is een korte voorbereiding in de klas aangewezen over het leven van 

Franciscus. Die is digitaal te vinden op onze website.   

 

Beste leerkracht, 

 
Binnenkort geeft u zelf een interactieve rondleiding in museum DE MINDERE, het museum over 

Franciscus van Assisi en zijn volgelingen. Heel fijn! We geven u alvast graag wat informatie mee 
voor het verloop van de rondleiding. Uiteraard is het mogelijk om uw eigen accenten in het 

museum te leggen en/of de rondleiding aan te passen aan het niveau en de leerlijn van de 
cursisten. Verdiepende uitleg over het thema van het museum vindt u op onze website 
www.demindere.be. Ten slotte inspireren we u in deze handleiding ook graag voor een 

voorbereidende en afsluitende les in de klas. 

 

Tot binnenkort!  
 

Museum DE MINDERE vertelt het verhaal van Franciscus van Assisi. Het museum gaat niet alleen 
over de figuur en zijn volgelingen, maar ook over universele waarden als vrede, natuur, respect 
voor andere religies, eenvoud… Het is de ideale plek voor een interculturele dialoog met de 
klasgroep!  

 

 

1_Praktische informatie 

Rondleiding 

 Doelgroep: geschikt voor  

 OKAN: tussenklas/ hoogste klas  

 NT2/Basiseducatie: Richtgraad 1.2 of 2.1  

https://www.demindere.be/agenda/voorbereiding-op-het-bezoek
http://www.demindere.be/
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o Noot: best op het einde van 1.2 en niet aan het begin van het niveau! 

 Duur: 2 lesuren  

 Benodigdheden: vraag je pakket aan de balie  

 Maximale groepsgrootte: 15 personen (voor een goede dialoog)  

 Prijs: gratis (indien de leerkracht zelf gidst), 65 euro met gids van het museum 

 Reservatie: minstens drie weken op voorhand te reserveren via info@demindere.be  

Voorbereiding 

Het is aangewezen om op voorhand in de klas al even stil te staan bij het bezoek. Wat is een 

museum? Wie is Franciscus van Assisi? Dat zijn twee belangrijke vragen die nuttig zijn om mee te 

nemen in de voorbereiding. Je kan hiervoor het voorgestelde lesplan volgen of zelf aan de slag 

gaan met deze vragen.  

Naverwerking 

Is de groep geïnspireerd door Franciscus van Assisi na het bezoek? Deel zeker foto’s van de 

naverwerking op de sociale media met #demindere of breng de naverwerking binnen voor een 

plaatsje in het museum!  

 

2_Klassikale voorbereiding 

Algemeen  

Doel: het leven van Franciscus van Assisi kennen en kunnen vertellen (voor een beter begrip van 

het museumbezoek) 

Duur: circa 60 minuten 

Benodigdheden: prenten en tekstjes van het levensverhaal van Franciscus van Assisi 

Lesopbouw  

Introductie: een museum over Franciscus en zijn volgelingen ‘5/10 

Op ….. (datum) gaan we op bezoek naar een museum. 

 Wat is een museum? 

 Wie is er al naar een museum geweest? 

 Wat vind je zoal in een museum?  

 Via vrije opsomming of via een selectie van afbeeldingen (afbeeldingen benoemen)  

Wij gaan naar museum DE MINDERE, een bijzonder museum over Franciscus van Assisi en zijn 

volgelingen. 

 Wie kent Franciscus van Assisi? Wie weet wat Franciscanen zijn?  

mailto:info@demindere.be
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Het leven van Franciscus (een korte biografie) ’45  

 Wat is een biografie?  

 Klassikaal de teksten lezen en woordenschat overlopen (lezen) 

 Chronologisch rangschikken (spreken)  

 Teksten met de juiste tekeningen verbinden  

Aanvullende opdracht  

Schrijf of vertel je eigen korte biografie.  

 

3_Rondleiding in het museum 

Merk op: Dit is een voorstel voor een mogelijke rondleiding in het museum. Variaties hierop zijn 
zeker mogelijk.  

 

3.1_Praktisch 

Benodigdheden 

Het museum voorziet de volgende materialen ter beschikking:   

Verwelkoming (Foyer) 

 Bordje Minderbroeder (blad met woord)  

 Etiketten en pennen  

 Afbeeldingen levensverhaal Franciscus van Assisi (in totaal: 13)  

 Museumregels 

 Extra: foto’s van religieuze groepen  

 Extra: foto’s van geld  

 Extra: actuele foto’s bij het levensverhaal 

Rondleiding: vaste collectie – Op blote voeten  

 Foto’s: sandalen, rugzak, geen geld, kaartje Europa 

 Paspijen: 1 voor volwassenen 

 Schaar 

 Foto’s: klooster  

 Doosje, strookjes en pennen 

 Wereldbol en blad met werelddelen 
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Plaatsen in het museum 

Voor de rondleiding zijn er twee belangrijke plaatsen in het museum. 

De verwelkoming en de afsluiting vindt plaats achter de spiraal van het leven van Franciscus van 

Assisi. Daar is een lange tafel voorzien om even te zitten. Je kan even binnengaan in de themazaal 

om het museum te verkennen. 

 

 

 

De rondleiding gaat door op de eerste verdieping. De rondleiding stopt bij verschillende plaatsen. 

Je vindt de nummers van de plaats bovenaan elk onderdeel in de beschrijving hieronder.  
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3.2_Verwelkoming (20-25 minuten) 

Praktisch (foyer en themazaal) ‘5  

 
We zijn hier in museum DE MINDERE. 
 

In de klas zagen we wat een museum was. Wie weet nog wat een museum is? 

 

We gaan eens kijken in de themazaal. Wat zien jullie hier allemaal dat lijkt op een museum? Welke objecten 
staan er? Wat hangt erbij de objecten? Welke geluiden hoor je? Hoe ruikt het museum?   

 
In een museum waren er ook een aantal regels. Wie kent ze nog?  

(Indien nodig herhalen met het blad).  

 

Blad met museumregels 

Algemene introductie (foyer)  ‘5 

 

We zijn hier in museum DE MINDERE.  

Een vreemde naam voor een museum misschien.  

Dit is ook een vreemde naam: “minderbroeder”.  
 
Kaartje tonen: “minderbroeder”  
 

Niveau 1.2: Is er een woord dat jullie (her)kennen?  

Niveau 2.1: Welke twee woorden vinden jullie in dit woord? 
 

Letterlijk is dat minder en broeder.  

 Broeder is zoals broer. Broeders zijn als familie voor elkaar. Hun geloof (religie, godsdienst) verbindt 

hen. 
o Heb jij een broer?  

 

Kaartje met woord “minder- 

Broeder” op  

 

Extra: foto’s met geld op  
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 Minder is niet meer. Ze willen met weinig leven. Ze willen voor de minderen, de armen en de zieken 
leven. 

o Vandaar de naam van het museum: de mindere zijn, niet de meerdere  

o Eventueel: foto’s met geld gebruiken en kaartjes ronddelen aan de leerlingen en ze zinnen 
laten vormen met meer/meest/minder… 

 
Minderbroeders volgden iemands voorbeeld? Minderbroeders willen leven zoals iemand speciaal.  
Wie? Franciscus van Assisi.  

 

Dit museum gaat dus over Franciscus en de minderbroeders. Franciscus was zo een bijzondere figuur. Hij 

inspireerde anderen. Daarom zijn veel mensen hem gevolgd. Ze wilden zijn voorbeeld volgen. 
 

Doel: nadenken over woord “minderbroeder”; zelf laten afleiden waar het voor staat  
 

Extra: linken leggen met andere religies via foto’s  ‘5 

 
De minderbroeders wonen samen voor hun geloof. Kennen jullie nog mensen die samen leven voor hun 
geloof? 
 
Foto’s tonen 
 
Niveau 1.2: 
Naam laten zeggen van de religie of de groep  
 
Niveau 2.1 en volgende:  
Laten vertellen als ze iets weten 

Foto’s van religieuze groepen 

Het leven van Franciscus (tafel)  ‘10 

 
In de klas hebben we het leven van een man besproken. Wie was dat? 
Hoe heette dat verhaal? 

Afbeeldingen levensverhaal FvA (13)  
 
Extra: actuele foto’s 
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Foto’s uitdelen aan verschillende leerlingen (zelfde afbeeldingen als in de klas). 
 
Kunnen jullie het verhaal nog reconstrueren, terug opbouwen?  

 

-  Leerlingen op zoek laten gaan in de spiraal naar foto’s en objecten die passen bij de prent  

- Leerlingen zelf het verhaal van Franciscus laten vertellen  
- Leerlingen zelf de volgorde van het verhaal laten bepalen  

- Actuele foto’s uitdelen aan de leerlingen. Terwijl je het verhaal vertelt, bepalen de leerlingen of hun actuele 

foto past bij jouw verhaal.  

 
Hierna gaan we naar boven om te zien wie de mensen waren die Franciscus van Assisi volgden.  

 
Doel: heropfrissing leven van Franciscus van Assisi en figuur, verhaal reconstrueren met woorden die in de klas 
zijn gezien  

 

3.3_De minderbroeders, vreemde vogels? (45 minuten) 

Voeten Plaats in de opstelling: 1 Spreken ‘2 

 
In de gang voor de opstelling (net na de trappen): 

 

Welke schoen past het meest voor de minderbroeders volgens jullie?  

Deze schoen?  
 

Kanye West en Adidas  

adidas YEEZY 
Foam RNNR “Sand” sneakers 
2,227 € 
 

Foto’s   
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Of deze schoen? Eenvoudige sandaal  
 
Waarom kies je voor deze schoen? (armoede) 
 

We gaan eens kijken binnen:  

De eerste minderbroeders hadden zelfs geen sandalen en gingen op blote voeten.  

Blote voeten zijn een symbool voor de minderbroeders. Ze zijn heel belangrijk.  

 Ze duiden in de eerste plaats op eenvoud, armoede. Ze wilden arm leven en 

schoenen hadden ze daarvoor niet nodig. Ze waren ook allemaal gelijk. 

Niemand had dure schoenen. 

o Loop je graag op blote voeten? 
o Foto gebruiken: geen geld  

 

 Franciscus wilde namelijk dat zijn volgers rondtrekken. Dat ze geen vaste 

plaats hebben waar ze naar terugkeren. Zo kunnen ze Franciscus’ 
boodschap beter verspreiden. Zo kennen meer mensen Franciscus. 

o Foto gebruiken: rugzakken  
 

De minderbroeders kwamen zo te voet naar onze streken. Vanuit Italië, in het zuiden 
van Europa, zijn ze tot hier in Sint-Truiden gekomen.  

 Eventueel tonen op het kaartje van Europa 

 
Doel: nadenken over armoede  en de rol van armoede voor de minderbroeders 
 

Kleren van de minderbroeders Plaats in de opstelling: 3 
Voelen en 
spreken 

‘5  

 

De minderbroeders hadden eenvoudige kleren. Ze hadden enkel een habijt met een 

kap, een koord en een onderbroek.   

 
Wanneer de stof ergens scheurde, moesten ze die oplappen met stukjes stof. (foto)  

 

Foto’s  + 2 paspijen    
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Wie wil zo een pij eens passen?  
Hoe voelt het? Comfortabel? 
Hoe voelt deze stof aan voor jullie? Vind je ze aangenaam om te dragen?  
 

Niveau 2.1 en hoger: Hebben jullie bepaalde religieuze kledingstukken? Kan je ze 

beschrijven?  

 
Doel: mening, gevoel formuleren 

Haar afsnijden Plaats in de opstelling: 3  Spreken ‘5  

 
Ik zie dat …. mooi haar heeft.  Oh, en … ook! 

 
(schaar bovenhalen) 

 
Mag ik je haar afknippen? 

 

Waarom niet?  

 
Clara deed dat wel. Ze wilde Franciscus volgen.  
Ze deed dat als een symbool. Als teken dat ze aan niemand anders toebehoorden, 

dan aan God. De zusters deden dat steeds naar het voorbeeld van Clara. Er waren 
dus ook vrouwen die Franciscus volgden. 
 
De zusters deden dat wel.  

 

Is er iemand die dat ook zou doen? Waarom wel (niet)?  
 

Extra informatie:  

Gebruik van sluiers voor de zusters als visuele afscherming van hun vrouwelijkheid 

omdat ze uit de wereld zijn gestapt (enkel het goddelijke volgen). 

Schaar   
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Ook de mannen hadden een raar kapsel. Zij scheerden een cirkel in hun hoofd (hun 
kruin). Dat heet een tonsuur.  
Link ook met 

o Moslimvrouwen 

o Boeddhistische monniken   

 

Niveau 2.1 en hoger: 
Mogen jullie jullie haar knippen in jullie religie? Waarom wel/niet?  

 

Doel: mening formuleren en argumenteren 

Landschap met kluizenaars  Plaats in de opstelling: 5  
Kijken en 
spreken 

‘5  

VTS-methode (open houding, alle antwoorden zijn juist): 

 
- Wat gebeurt er in deze afbeelding?  
 

- Hoe zien jullie dat? Waaraan zie je dat? 

 

- Wat kunnen we nog meer ontdekken?   
 

-Welke sfeer roept dit schilderij op? Wat voel je?  

 
Franciscus trekt zich vaak terug in de natuur. In de bossen of op het platteland vindt 

hij rust. Hij kan er goed bidden. 
 

Niveau 1.2: Hou jij van de natuur? Wat doe je in de natuur?  
Niveau 2.1:  Wat doe je als je rust en stilte wil?  

 
Extra informatie:  
olieverf op doek, Joos De Momper de jongere, ca. 1620 

 

  ‘ 
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Joos De Momper de jongere, telg uit de bekende schilderfamilie schildert 
landschappen in de Vlaamse traditie; met een hoge horizon en een perspectief dat 
opgebouwd is met een bruine voorgrond, in het midden een groen bos of weiland 
en op de achtergrond een zwaarbewolkte lucht. Kenmerkend voor De Momper is de 

bogenbrug en vooral de dubbele bogenbrug. Deze verbindt het donkere middenveld 

met de blekere landweg en geeft een mysterieuze dimensie aan de voorstelling. Op 

de weg speelt zich een klein tafereeltje af. Een man, uitgedost als een edelman, is 
van zijn paard gestapt en groet de kluizenaar. Een andere pater bidt bij een kleine 

kapel-hut. De bruine pij en de lange baard doen vermoeden dat hier 

minderbroeders- kapucijnen zijn voorgesteld.  

 
Het landschap en de figuurtjes werden door verschillende kunstenaars in het atelier 
geschilderd. Eerst het landschap en later daarop de figuren. Dat kan je zien doordat 

de figuurtjes doorzichtig zijn geworden omdat het licht de pigmenten van de verf 

heeft laten vervagen.  

 
Doel: beschrijven van wat ze zien, nieuwe woordenschat, gevoel kunnen beschrijven 
 

Kloosterleven Plaats in de opstelling: 8  Spreken ‘5 

De volgers van Franciscus gingen samenleven in 1 huis. Dat huis is een klooster. 

 

Er waren twee soorten van kloosterleven. 

 Afgesloten van de maatschappij en het leven in de stad (foto) 

 Actief en in dienst van de maatschappij (foto)  

 
Opdracht:  
Via afbeeldingen proberen te reconstrueren: tonen aan de verschillende leerlingen 

 

Wat zie je? 
Bij welk klooster horen ze?  

 

Foto’s   
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- zieke in bed 
- boek 
- leerkracht 
- bidden 

- deur gesloten 

- deur open 

- stilte/ eenzaamheid 
- mensen om hen heen 

 

In welk klooster zou jij willen wonen? 

 
Doel: onderscheid tussen slotklooster en actief klooster begrijpen en uitleggen 

Relieken Plaats in de opstelling: 9  
Spreken en 

schrijven 
‘5 

Relieken zijn de overblijfselen of resten van het lichaam, de kleren of de voorwerpen 
van heiligen. 

 

Wat is een heilige?  

 
Mensen geloven dat een reliek, hoe klein ook, 

de kracht van de heilige overbrengt.  Voor de minderbroeders waren ze belangrijk.  

 
Hou jij dingen bij die een emotionele betekenis hebben? Zoals een brief van je 
overleden grootmoeder?  
Of iets dat je hebt meegenomen uit je land. 

 

Niveau 1.2: Welk object is voor jou bijzonder? (niet gsm etc. maar wel emotioneel)  
Niveau 2.1: Welk object is voor jou bijzonder? Heeft jullie religie relieken? Kan je 

daar iets meer van vertellen? 
 

Schrijf het op en steek het in dit doosje.  

Wie wil vertellen wat hij/zij heeft geschreven?   

Doosjes, strookjes en pennen   
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Missie Plaats in de opstelling: 9  Spreken ‘5-10 

De minderbroeders gingen naar andere landen om daar mensen te helpen. Ze 
deden dat ook soms om de mensen te overtuigen om christen te worden.  

De minderbroeders in België gingen naar andere streken, zoals Chili en Congo. 
 

Weten jullie waar die landen liggen? In welk werelddeel?  
Kennen jullie de namen van de werelddelen?  

 

Wat is de origine van de voorwerpen in deze vitrinekast?  
 

Ook sommigen van jullie hebben een hele tocht gemaakt. In welke landen zijn jullie 
allemaal geweest? Kwamen jullie te voet, met de auto, per boot of per vliegtuig? Wie 

wil er iets over vertellen?  
 

Luisteren naar de cursisten en zoeken op de wereldbol waar ze waren.  
Helpen met de namen van de landen in het Nederlands. 

Wereldbol  
Kaart met werelddelen 
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3.4_EXTRA Afsluiting: quiz (20 minuten) 

Benodigdheden:  

 Stoelen in de benedenzaal 

 Televisie/projectie op het scherm 

 Antwoordbladen 

 Pennen  

Ga naar de benedenzaal. Verdeel de groep in groepjes van ongeveer 4 personen en laat ze per 

groepje samenzitten. 

Leg het doel van de quiz uit: letter van het juiste antwoord van vraag 1, verbinden met letter van 

antwoord van vraag 2 etc. tot 1 grote letter gevonden.  

Deel de antwoordenbladen en pennen uit.   

Start de presentatie en/of de quiz.  

Vraag 1:  Hoe gingen de eerste minderbroeders naar andere steden of landen? Kies de juiste foto. 

(zie foto’s) 

a. Met de fiets 

b. Te voet 

c. Te paard 

Vraag 2: Wat past niet bij Franciscus?  

a. Grenzen 

b. Natuur 

c. Een kus  

Vraag 3: Welke kleur heeft het kleed (de kleren) van de minderbroeders? Kies het object met het 

juiste kleur (zie foto’s) 

a. Blauw 

b. Zwart  

c. Bruin  

Vraag 4: Waarom sneden de zusters hun haar af? 

a. Ze hadden geen shampoo in het klooster 

b. Ze wilden lijken op de paters. 

c. Ze deden dat als teken van hun trouw aan God.  

Vraag 5: Wat mag je niet doen in het klooster? 

a. Roepen 

b. Anderen helpen 

c. Koken 

Vraag 6: Welke van deze foto’s is een reliek?  

a. Hondje 

b. Reliek 
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c. bijenkasten 

Vraag 7: Naar welke landen gingen de minderbroeders niet op missie? 

a. Colombia 

b. Chili 

c. Congo   

 

Welke letter hebben jullie gevonden? Welke naam kunnen jullie daarmee bedenken? 

Welke woorden beginnen met de letter F?  

3.5_Afsluiting: kringgesprek (10 minuten)  

Afsluitende vraag in kring (of in de naverwerking) 

 Wat vind jij van Franciscus en de minderbroeders?  

 Wat heb je geleerd van Franciscus en zijn volgelingen?  

 Wat ga je thuis vertellen over dit bezoek?  

 Wat vond je vreemd of raar, of net leuk?  

 Welk object kies jij? Ga een foto nemen van jouw favoriete object.  

 

4_Naverwerking van het bezoek in de les  
Om het bezoek af te sluiten voor de cursisten, is het belangrijk om er ook achteraf nog eens op terug 

te blikken.  Als museum laten we graag (tijdelijk) ook iets zien van het bezoek van de klasgroep in 

het museum!  

Er is keuze uit verschillende opties. Ze zijn afhankelijk van niveau van de cursisten en de beschikbare 

tijd in het programma.  

Algemeen 

Talige opdrachten 

 Woordwolk: elke leerling beschrijft Franciscus in 1 woord + alle woorden vormen een 

woordwolk (Bv. Via www.woordwolk.nl)  

 Elfje in groepjes maken over Franciscus 

 Een eigen zonnelied maken 

 … 

Niet-talige opdrachten 

 Een tekening maken over Franciscus 

 Een collage van foto’s maken 

 … 
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Specifiek 

Werk verder rond  

 het “reliekendoosje” van de klas 

 mijn biografie 

 armoede en eenvoud 

 dieren 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit aanbod van museum DE MINDERE kwam tot stand dankzij de steun van:  

  

De rondleiding werd samengesteld in overleg met diverse leerkrachten van Nederlands voor Anderstaligen. Een speciale 

dank gaat uit naar Carmen Daniëls (NT2), Anouk Vanheukelom (LIGO), Eveline Kevers (OKAN) en het OKAN-team van Hasp-

O in Sint-Truiden.  


