
een 
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NT2: RICHTGRAAD 2.1/2.2 EN 2.3/2.4

In dialoog met
Franciscus

Dan is het aanbod voor anderstaligen van museum DE MINDERE er voor jou! 
In het hart van Sint-Truiden vertelt dit museum het verhaal van Franciscus 
van Assisi, zijn volgers en zijn universele waarden zoals respect voor de 
natuur, vrede en eenvoud. 
 

Wil je met je cursisten de klas uit 
en de wijde wereld in? 

Wil je graag een museum bezoeken 
én taal blijven oefenen? 

Wat bieden wij aan? 

• Een open blik  
 Het museum vertrekt vanuit Franciscus van Assisi maar staat open voor 

de inbreng en visie van iedereen!

• Keuze
 Er zijn enthousiaste gidsen die rekening houden met het taalniveau en 

de leefwereld van de cursisten. Doe je liever zelf de activiteiten? Dat kan 
zeker ook! 

• Flexibele pakketten
 Heb je minder of meer tijd ter beschikking? 
 Dan bekijken we samen wat mogelijk is!  

• Voorbereidingspakket in de klas
 Voor een vlot bezoek is een korte voorbereiding in de klas aangewezen. 
 Je vindt voorbereidend materiaal op onze website. 
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In een tocht doorheen het museum maken de groepjes cursisten ken-
nis met Franciscus en zijn volgers. Via opdrachtkaarten worden ze  
uitgedaagd om actief Nederlands te gebruiken. 

De thema’s van het spel zijn religie en geloof, eenvoud en openheid en zorg 
voor de natuur en elkaar. Spreek- en leesvaardigheid komen het meest aan 
bod in de opdrachten.
 

Spelen jouw cursisten binnenkort p(r)aters?  

Er zijn verschillende varianten van de tocht mogelijk afhankelijk van de 
beschikbare tijd (aantal gespeelde thema’s) en het niveau van de leerlingen. 

Voor meer informatie, kijk op www.demindere.be 
of neem contact op met het museum. 

 talig museumspel in groepjes 
 het hele jaar door 
 60-120 minuten 
 gratis met leerkracht als gids, 65 euro met gids van het museum

Het museumbezoek in eigen handen?

Dat kan zeker! Er is heel wat inspiratiemateriaal voor handen,  
van een digitale wandeling door het museum, tot een infobrochure 
over het leven van de paters. Voor vragen en inlichtingen kan je 
steeds bij ons terecht.  

Participeer met je klas en bouw mee aan het museum! Bezorg ons 
foto’s van activiteiten of zet samen met het museum een heus 
klasproject op. DE MINDERE staat open voor jouw inbreng! 

Individueel aanbod 
Ook de individuele cursist is steeds welkom in het museum!  
We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een aanbod voor de in-
dividuele Nederlandse taalleerders. Volg ons op sociale media om 
op de hoogte te blijven of volg de ontwikkelingen op onze website!  

Op taaltocht met Franciscus door 
museum DE MINDERE 

Het museumbezoek in eigen handen 

Wil je graag met de klas het museum verkennen 
op jouw eigen manier? 

Taaloefenkansen voor anderstalige  
nieuwkomers in museum DE MINDERE

De minderbroeders, vreemde vogels? 

Minstens drie weken op voorhand te reserveren via info@demindere.be

Museum DE MINDERE 

Capucienessenstraat 1, 3800 Sint-Truiden

T 011 67 29 71 - info@demindere.be

HET MUSEUM IS VLOT BEREIKBAAR: 

• Met de bus: halte Europaplein (Naamsepoort)

• Met de trein: op wandelafstand (15 min) van station Sint-Truiden 

• Met de auto: diverse parkings op minder dan 1 km van het museum

OPENINGSUREN

Open van dinsdag tot zaterdag

10u00 - 12u30 / 13u00 - 17u00

Zon- en feestdagen 14u00 - 17u00

Maandag en feestdagen tussen november en maart gesloten

p(r)atersp(r)aters

Minderbroeders, wat zijn dat voor vreemde vogels? 

Het zijn religieuzen of paters die naar het voorbeeld van Franciscus van  
Assisi leven. Wie is Franciscus? En hoe leven de minderbroeders dan?  

Ontdek tijdens deze rondleiding wat het betekent om als minderbroeder 
door het leven te gaan en laat je cursisten zelf oordelen of de minderbroe-
ders wel zo’n vreemde vogels zijn! 

 interactieve rondleiding in groep 
 maximale groepsgrootte: 15 personen 
 het hele jaar door 
• 90 minuten 
 gratis met leerkracht als gids, 65 euro met gids van het museum

Minstens drie weken op voorhand te reserveren via info@demindere.be

KOM MET JOUW OKAN, NT2- OF  
LIGO-KLAS HET MUSEUM ONTDEKKEN! 

CURSISTEN MET RICHTGRAAD 2.1 EN 2.3
Het spel is uitdagend voor de cursisten.

 CURSISTEN MET RICHTGRAAD 2.2 EN 2.4 
Het spel gaat vlotter. 

Als leerkracht bepaal je best zelf of de groep klaar is om zelfstandig aan de slag te gaan 

of beter een interactieve rondleiding volgt!  

https://www.demindere.be/bezoekformules/nt2-aanbod-op-maat

