
Foto impressie excursie Kloosterkerk - Educatief orgelproject voor de basisschool 2009 

In 2009 startte het HOK met een educatief orgelproject voor groep 6 van de basisschool. Het project 

‘rust’ op drie pijlers: 1) voor kinderen aantrekkelijk lesmateriaal dat door de eigen leerkracht 

behandeld kan worden; 2) een gastles in de klas door iemand van het HOK; en 3) een excursie 

naar de Kloosterkerk, waar het orgel gedemonstreerd wordt door ‘meneer Jos’ (van der Kooy) een 

van de HOK-organisten. In de kloosterkerk zullen dan ook voldoenden losse orgelpijpen aanwezig 

zijn waarover verteld zal worden maar ook bekeken en uitgeprobeerd. 

Het lesmateriaal bestaat uit een Lesverhaal ‘Muziek uit een gebouw - het orgel-‘ waarin drie 

jongens in de oude Kloosterkerk verzeild raken en daar de organist ‘meneer Jos’ ontmoeten, die 

hen het orgel laat horen en veel over de geschiedenis en de werking van het pijporgel verteld.  

Naast het lesverhaal zijn er ook Werkbladen met vragen uit de les. Om de antwoorden te kunnen 

controleren zijn er ook Antwoordbladen met alle antwoorden op de vragen. Een Moeilijke 

woordenlijst completeert het geheel. Voor de leerkracht is er een Toelichting op de les met de 

nodige achtergrondinformatie. 

Het project is voor de scholen kosteloos. Om de kosten (huur Kloosterkerk, vergoeding organist en 

produceren lesmateriaal) te dekken wordt subsidie aangevraagd.  

Het lesmateriaal is gratis voor de scholen beschikbaar en mag door de kinderen behouden worden.  

Het project is gestart met een ‘Pilotproject’ op de Akker te Rijswijk, waar juf Renske Smit groep 6 

onder haar hoede heeft en het lesmateriaal van kritisch commentaar heeft voorzien (dank daarvoor) 

Uitgangspunt is dat het project jaarlijks wordt voortgezet voor basisscholen in Den Haag.  

Het ‘Koorenhuis’ (instituut voor cultuur en educatie) zal gevraagd worden de coördinatie van de 

scholen op zich te nemen. 

  

  



  

  

  

Een orgel lijkt wel een beetje op een PANFLUIT. Een meisje heeft een panfluit meegenomen en laat 

ook horen hoe dat klinkt. 

 



  

  

  



  

  

Heel spannend was natuurlijk dat iedereen het ook eens mocht proberen: zelf op zo’n groot orgel 

spelen. Dat was heel leuk, maar soms ook een beetje moeilijk, er waren zoveel toetsen en zo veel 

registers….. en zoveel kinderen die het ook wilde proberen… 

Aan het eind van de excursie gaf meneer Jos ook nog een klein ‘privé-concert’ waarbij het orgel wel 

heel indrukwekkend klonk. ”Doen we het volgend jaar weer?” werd er gevraagd. Ja, maar dan met 

een ander groep…. 


