
 
Het erfgoededucatietraject ‘Erfgoedschatten van Bellingwedde’  

omvat acht erfgoedprogramma’s voor het primair onderwijs.  
Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in 

samenwerking met de basisscholen. Naast een korte beschrijving van de inhoud van 
ieder programma wordt praktische informatie gegeven voor het organiseren van een 

bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. 

  



Inleiding 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Beste leerkracht, 

De school waar u werkt staat in de gemeente Bellingwedde. Een gemeente in een regio die 
rijk is aan erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken waard zijn. Vandaar dat deze 
een plek hebben gekregen in het erfgoedtraject van de gemeente Bellingwedde. Een project 
voor het primair onderwijs, dat als doel heeft om u en uw leerlingen kennis te laten maken 
met de bijzondere locaties in de buurt van uw school.  

Neem met uw klas de uitnodiging aan en ga op ontdekkingstocht! Daarbij kunt u deze map 
als schatkaart gebruiken. 

Elk erfgoedbezoek zal de leerlingen een beetje rijker maken, zodat ze bij het verlaten van de 
basisschool acht mooie ervaringen op zak hebben. Ervaringen die ze zich later ongetwijfeld 
nog zullen herinneren. 

Een fijne ontdekkingstocht gewenst! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Instellingen en projecten 

Groep Titel Project Erfgoedinstelling 

1 en 2 Het nieuwe oude huis 
 

Erfgoedpartners 

1 en 2 De Molenmuis Molen De Korenbloem 
Vriescheloo 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Magnuskerk Bellingwolde 

3 en 4 De groeten van Klaasje Groninger Archieven 

5 en 6 Erfgoed in de klas MOW – Museum de Oude 
Wolden 

5 en 6 Het raadsel van Burcht Wedde Burcht Wedde 

7 en 8 Help kapitein Prott Vesting Bourtange 

7 en 8 Vestingvondsten Oudeschans Vestingmuseum Oudeschans 

 

  



 

Het traject  

Inhoud 
De inhoud van de map bestaat uit acht inhoudelijke beschrijvingen van de erfgoedprojecten 
die zijn gemaakt door erfgoedinstellingen in en rond de gemeente Bellingwedde.  Daarnaast 
bieden de beschrijvingen praktische informatie die van belang is bij het voorbereiden en 
organiseren van een bezoek aan een instelling. Ook is er een verwijzing opgenomen naar de 
kerndoelen die in de projecten aan bod komen.  

Werkwijze 

De inschrijving voor Erfgoedschatten Grootegast loopt via Stichting Erfgoedpartners. 
Inschrijven is mogelijk door te mailen naar info@erfgoedpartners.nl. U krijgt vervolgens een 
bevestiging met een inschrijfformulier en de contactgegevens van de deelnemende 
instellingen. Het ingevulde inschrijfformulier stuurt u terug naar Erfgoedpartners en zij 
geven de aanmelding door aan de instellingen. De school meldt alle groepen aan voor de bij 
de leeftijdsgroep passende projecten. Combinatiegroepen maken een keus uit één van de 
twee geschikte projecten. Voor vragen of verdere uitleg over het inschrijven kunt u terecht 
bij Erfgoedpartners. 
 
De leerkracht kiest in overleg met de instelling zelf het moment waarop er met de klas wordt 
gewerkt rondom een erfgoedthema. Voor ieder leerjaar is er een thema beschikbaar. Na het 
maken van een afspraak informeren de medewerkers van de instellingen de leerkrachten 
verder over de inhoud en het verloop van de projecten. De projecten kunnen door de 
leerkracht naar eigen inzicht verder aangevuld worden met extra lessen en activiteiten. 
 
Kosten 
Scholen die deelnemen aan het Erfgoedtraject Bellingwedde betalen aan het begin van elk 
schooljaar een vast bedrag per jaar per leerling (gerekend over het totaal aantal leerlingen 
op 1 oktober van het lopende schooljaar). Alle entreekosten zijn inbegrepen behalve de 
printkosten voor het downloaden van lesmateriaal, de reiskosten en eventuele extra kosten. 
In sommige gevallen wordt een borgsom gevraagd voor het te lenen materiaal. 

Voorwaarden 
1. Scholen melden zich aan voor deelname aan een erfgoedtraject via Stichting 

Erfgoedpartners (info@erfgoedpartners.nl). 
2. Alle leerlingen van de school (dus alle groepen) nemen deel aan het erfgoedtraject 
3. Na aanmelding zorgt Erfgoedpartners dat de aanbieders contact opnemen met de 

groepsleerkracht voor het maken van concrete afspraken over datum en tijd van 
uitvoering van een project. 

4. Als een school niet in staat is om de activiteit op het afgesproken tijdstip uit te 
voeren, dan wordt dat ten minste één week van tevoren meegedeeld aan de 
aanbieder. In overleg wordt dan een vervangende datum gezocht. Als de afzegging 
minder dan een week van tevoren of helemaal niet wordt doorgegeven is een 
vervangende afspraak niet mogelijk en wordt de aanbieder betaald alsof de activiteit 
heeft plaatsgevonden. De school kan in zo’n geval geen korting bedingen op de 
afgesproken bijdrage per leerling. 



5. In uitzonderlijke gevallen kan Erfgoedpartners met een school afspraken maken over 
een aangepast programma en over de kosten daarvan.  

6. De betaling voor deelname aan de trajecten verloopt via Erfgoedpartners. 
Erfgoedpartners int de bedragen bij de deelnemende scholen en betaalt de culturele 
aanbieders die de deelprojecten verzorgen (entree musea, kosten workshops, et 
cetera). 

7. De bijdrage van de scholen wordt berekend op basis van het totaal aantal leerlingen 
op 1 oktober van het schooljaar waarin de projecten worden uitgevoerd.  

8. Reiskosten voor het vervoer van de leerlingen naar de erfgoedlocaties zijn niet 
inbegrepen in de bijdrage die de scholen betalen; de reiskosten zijn dus voor 
rekening van de school zelf. 

9. De school kan de deelnamekosten desgewenst ten laste brengen van de 
cultuurgelden in de prestatie-box of de cultuurgelden die beschikbaar zijn uit de 
bijdrage van CMK Groningen 

10. Mocht na afloop van een schooljaar blijken dat niet het volledige door 
Erfgoedpartners geïnde bedrag is uitgegeven, dan wordt in overleg met de scholen 
bepaald: 

- welk bedrag als buffer wordt aangehouden voor volgende jaren 
- of het resterende bedrag wordt besteed aan extra activiteiten 
- of het resterende bedrag wordt verrekend in de vorm van een korting op de bijdrage 

in het volgende schooljaar. 
 

Lesmateriaal digitaal 
Van verschillende projecten kunt u het lesmateriaal digitaal downloaden. Kijk hiervoor op de 
website van Erfgoedpartners.  
www.erfgoedpartners.nl 
 

Uw ervaringen 
Ervaringen en suggesties van leerkrachten zijn zeer welkom bij de instellingen!  
Opmerkingen kunnen ook per mail gestuurd worden naar:  
Erfgoedpartners (info@erfgoedpartners.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erfgoedpartners.nl/


  



ONDERWERP:  IMMATERIEEL ERFGOED                                                GROEP 1-2 
 

Het nieuwe oude huis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Het nieuwe oude huis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het nieuwe oude huis is een lesbrief met vijf uitgewerkte lessen rondom het thema 
huizen/architectuur. Het startpunt van de verschillende activiteiten is een verhaal over 
Olifant en Giraf die willen samenwonen en op zoek moeten naar een huis dat voor hen 
beiden geschikt is. Omdat ze zo’n huis niet kunnen vinden, bouwen ze het uiteindelijk zelf. 
Het pakket Het nieuwe oude huis bestaat uit: 

 Een prentenboek Het nieuwe oude huis van Tjibbe Veldkamp met illustraties van 
Hans Prij  

 Een lesbrief met vijf uitgewerkte lessen  

 Een leskist met materialen voor gebruik in de klas 
Activiteiten in de school 
De leerlingen luisteren naar een verhaal, ze werken met materialen uit de leskist en ze 
ontwerpen en bouwen een huis voor Olifant en Giraf. 
Activiteiten op locatie 
De leerlingen maken een wandeling in de buurt van de school en bekijken aan de hand van 
een kijkopdracht verschillende (historische) gebouwen in hun eigen omgeving. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht, in de lesbrief zijn suggesties voor extra activiteiten 
opgenomen. De lesbrief heeft raakvlakken met het ankerpunt De verhuizing van Eend 
(thema verhuizen) uit de methode Schatkist (Uitgeverij Zwijsen). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
In de lesbrief Het nieuwe oude huis staat de verandering van de eigen omgeving door de tijd 
centraal. Via het prentenboek komen de leerlingen in aanraking met verschillende 
bijzondere gebouwen uit hun eigen omgeving zoals een kerk, een brugwachtershuisje en 
een molen. De leerlingen ontdekken waar de gebouwen oorspronkelijk voor bedoeld waren 
en hoe ze nu worden gebruikt (bijvoorbeeld als kantoor, woning of winkel). Ze denken na 
over de aspecten die zij zelf belangrijk vinden in hun omgeving. Wat ze willen behouden en 
wat ze kwijt zouden willen. Via het prentenboek ervaren de kinderen dat iedereen een plek 
kiest om te wonen/werken die bij hem of haar het beste past. Om zo’n plek te krijgen kun je 
verhuizen maar je kunt ook je omgeving aanpassen aan je eigen wensen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Eventueel als extra begeleiding tijdens de wandeling in de eigen buurt. 
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ICT-gebruik 
Bij de lesbrief horen twee diapresentaties (in PowerPoint). Filmpjes en websites waar in de 
lessen naar wordt verwezen zijn te vinden via de Yurlspagina 
kvs-educatieveprojecten.yurls.net. . A  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De lessen in de klas duren ongeveer een uur, de wandeling  ongeveer 
      45 minuten 
Thema    : Huizen/architectuur 
Kerndoelen   : 1, 12, 23, 44, 51, 54, 55, 56 
Periode   : Het gehele jaar door 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl 
Contact/leskist  : De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij  
      bibliotheek Bellingwolde, Dorpsplein 14, 9695 DA Bellingwolde 
      e. h.nijmeijer@biblionetgroningen.nl t. 0597 53 15 02 

    

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
GIN   HET NIEUWE OUDE  
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 ONDERWERP: WONEN, WERKEN EN LEVEN                                                GROEP 1-2 
 

De Molenmuis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De Molenmuis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 
De Molenmuis is een prentenboek voor kleuters dat gaat over een muis die allerlei 
avonturen beleeft in de molen van Vriescheloo. Avonturen met de molenaar, de kat, de 
hond en de meid. Samen vormen ze een boeiend verhaal. Met De Molenmuis en de 
materialen uit de leskist kunt u: 
- Het prentenboek voorlezen en het digitale prentenboek laten zien 
-  Werken met het speelboek De Molenmuis. In dit speelboek wordt ook aandacht 
 besteed aan de techniek in de molen 

-  De leerlingen laten zien hoe een molen werkt 

-  De cd-rom/USB-stick gebruiken met werkmaterialen voor  woordenschatontwikkeling 
Activiteiten in de school 
-  De leerlingen maken hun eigen verhaal aan de hand van verhalend ontwerpen 
- De leerlingen krijgen het prentenboek voorgelezen 
- De leerlingen knutselen naar aanleiding van het verhaal en de materialen in de 
 molenleskist 
-  De leerlingen leren nieuwe woorden en liedjes 
-  De leerlingen doen allerlei spelletjes en opdrachten die in de molenleskist zitten 

Nadat het prentenboek op school is gelezen en besproken en de leerlingen met materialen  
gespeeld hebben, volgt een bezoek aan de molen. Daar maken de leerlingen kennis met de 
molen en de molenaar. 
Overige activiteiten 
-  De leerlingen gaan op excursie als dat voor het maken van hun eigen verhaal relevant 
 is. 
-  De leerlingen gaan met hun ouders nogmaals naar de molen. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
Leerlingen van groep 1 en 2 worden onderdeel van het verhaal op een echte erfgoedlocatie: 
de molen. Leerlingen ontdekken dat objecten in hun eigen omgeving er vaak al heel lang 
staan. De leerlingen ontdekken dat wind, vroeger en nu, alles in beweging kan zetten en dat 
de molens verschillende doeleinden dienen. De graanmolen staat aan het begin van het 
productieproces van brood. De poldermolens zorgden vroeger voor droge voeten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Ouders kunnen tijdens de excursie naar de molen eventueel mee als begeleider. Ouders 
kunnen met hun kind de molen bezoeken.  
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ICT-gebruik 
Het prentenboek en een USB-stick/cd-rom met werkmaterialen voor 
woordenschatontwikkeling zijn ook digitaal beschikbaar voor het digitale schoolbord. Er is 
een digitaal prentenboek beschikbaar van De Molenmuis. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De school leent de molenleskist voor een aantal weken 

Thema     : Wonen, werken en leven 
Kerndoelen   : 9, 12, 42, 44, 47, 56 
Periode   : Maart-oktober 
Bijzonderheden  : De Molenmuis past binnen de duurzame leesbevorderings- 
      programma’s Boekenpret en Boekenbas  
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl 
Contact   : Via molenaar Harm Prenger van de molen in Vriescheloo 
        e.  fam.prenger@ziggo.nl, t. 0597 - 541 860 
Aandachtspunten  : Nadat er een afspraak is gemaakt voor het bezoek aan de molen,  
      krijgt de school een mail waarin allerlei praktische zaken staan  
      vermeld, zoals groepsindeling, parkeren, et cetera 

 
 
                                 DE BEER VAN RA 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP:   OUDE KERKEN                                                 GROEP 3-4 
 

Geknipt voor de kerk 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Geknipt voor de kerk is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Dorpskerken zijn belangrijke gebouwen in een dorp, vaak is de kerk ook het oudste gebouw. 
Je kunt de kerk zien als een geschiedenisboek. Je kunt er van alles zien: middeleeuwse 
elementen, maar ook van alles van de eeuwen daarna.  
Met het project Geknipt voor de kerk maken kinderen op speelse wijze kennis met oude 
kerken. Ze leren kijken naar dit interessante erfgoed, dat  in hun eigen omgeving te vinden 
is. Het lespakket omvat een presentatie (Prezi) voor een voorbereidende les op school, een 
kijkwijzer voor het bezoek aan de kerk en knip- en plakbladen voor verwerkingslessen. 
Tevens is een docentenhandleiding en achtergrondinformatie beschikbaar. 
Activiteiten in de school 
Voorbereiding met de Prezi en verwerking van de leerstof met behulp van knip- en 
plakbladen.    
Activiteiten op locatie 
Bezoek aan de kerk en invullen kijkblad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 3 en 4 maken kennis met het religieuze erfgoed in hun omgeving 
door middel van een bezoek aan de kerk in het eigen dorp. Door actief aan de slag te gaan 
met het aangeboden materiaal leren ze hoe kerken er van binnen en van buiten uitzien. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Indien de leerkracht daar prijs op stelt, kunnen er ouders worden betrokken bij de excursie.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Niet van toepassing. 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek kerk 1 uur,  
      verwerking circa 1 uur 
Thema   : Functie en bouw van kerken 
Kerndoelen  : 38, 48, 51, 52, 53, 56 
Periode  : Maart-oktober 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl 
Instelling  : Magnuskerk, Hoofdweg 227, Bellingwolde 
     t. 0597 53 15 49 koster mevrouw F.F. Smid-Berends 
     t. 0597 53 24 85 de heer C.K.P. Koning     
Lesmateriaal  : Is verkrijgbaar bij Erfgoedpartners 
     e. info@erfgoedpartners.nl  
      
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP:  STRAATBEELDEN VROEGER EN NU                                                                                           GROEP 3-4 
 

De groeten van Klaasje 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De groeten van Klaasje is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Bij De groeten van Klaasje staat de belevingswereld van het meisje Klaasje centraal. Zij 
leefde ongeveer honderd jaar geleden. Een erfgoedjuf of –meester komt in de klas om de les 
te geven. Aan de hand van een PowerPoint wordt het verhaal van Klaasje verteld. Bij de 
introductie wordt uitgelegd dat in de Groninger Archieven documenten worden bewaard, 
onder andere over het dorp waar de school van de leerlingen staat. Bij de Groninger 
Archieven is een brief bewaard van Klaasje. Vervolgens wordt de brief voorgelezen en 
worden belangrijke onbekende begrippen besproken. Daarna bekijken de leerlingen 
historische foto’s van straten van hun omgeving. Het straatbeeld van toen kunnen ze 
vergelijken met het straatbeeld van nu. Ten slotte bekijken de leerlingen de kleding van 
kinderen en vergelijken die met hun eigen kleding. Wat droegen kinderen toen en waarom? 
Met een tekenplaat gaan ze proberen de oude kleding na te tekenen. 
Activiteiten in de school 
De groeten van Klaasje wordt in zijn geheel gegeven op school. Een leerkracht kan er wel 
voor kiezen de leerlingen mee te nemen het dorp in en daar de historische beelden te 
vergelijken met de hedendaagse.  
Overige activiteiten 
Er zijn verschillende aansluitende opdrachten die de leerkrachten met de leerlingen kunnen 
doen. Deze staan beschreven in het document De groeten van Klaasje Bellingwedde. Zo kan 
er een beroepenspel gedaan worden, de leerlingen kunnen oude kleding levensgroot 
natekenen en een brief schrijven ‘aan de toekomst’. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Het erfgoed dat bij deze les centraal staat, maakt deel uit van de collectie van de Groninger 
Archieven. De leerlingen leren dat op die plek oude documenten uit de provincie Groningen 
bewaard worden. Ze krijgen foto’s te zien van straten in het dorp waar hun school staat. De 
foto’s zijn afkomstig van de Groninger Archieven. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Bij de introductie van de les door een erfgoedjuf of –meester, is begeleiding van ouders niet 
nodig. Wanneer de school er voor kiest om de straten die op de historische foto’s staan, te 
bezoeken, is extra begeleiding wel gewenst. 
 
 
 
 
 
PAGINA 1 VAN 2                 DE GROETEN VAN KLAASJE 
ONDERWERP: ARM EN RIJK, VROEGER EN NU                                            GROEP 3-4 



ONDERWERP:  STRAATBEELDEN, VROEGER EN NU                                                                                           GROEP 3-4 

 
ICT-gebruik 
Bij De groeten van Klaasje maken de leerlingen geen gebruik van ICT. De erfgoedjuf of –
meester maakt wel gebruik van een PowerPoint. De leerkracht zou met de leerlingen ook de 
website van de Groninger Archieven kunnen bekijken, of de straten van het betreffende 
dorp via Google-maps. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EP  

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereiding: geen; erfgoedles door een erfgoedmeester of –juf: 
     45 minuten. Wandeling door het dorp vrije keuze 
Thema   : Omgevingsonderwijs aan de hand van historische foto’s 
Kerndoelen  : 54, 55, 56  
Periode  : Het gehele jaar 
Inschrijven : info@erfgoedpartners.nl. Na opgave       

  neemt de erfgoedmeester of –juf contact op via de e-mail 
Instelling  : RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD, Groningen  
Lesmateriaal  : Het lesmateriaal is verkrijgbaar via de site van Erfgoedpartners 
  
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP: HISTORIE VAN DE STREEK                                                                                            GROEP 5-6 
 

Erfgoed in de klas 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Erfgoed in de klas is bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Bij het project Erfgoed in de klas staat het associëren bij objecten centraal. Kinderen worden 
geprikkeld om vragen te stellen, te associëren en te filosoferen over het verhaal achter 
historische objecten, afkomstig uit de collectie van het Museum de Oude Wolden. De 
kinderen krijgen de ruimte om het object nader te bestuderen, vragen te stellen en te 
associëren. Samen proberen ze het verhaal van het object te weten te komen. 
Sfeerimpressie 
Een grote koffer wordt geopend in de klas, achter een geheimzinnig doek installeert een 
erfgoedjuf/meester een historisch object uit de collectie van het Museum de Oude Wolden… 
Slechts twee kinderen mogen kijken en proberen te beschrijven wat ze zien. Ondertussen 
schetsen de klasgenoten er op los en stellen vragen, iedereen is immers nieuwsgierig 
geworden. Wat voor object zou er achter het doek liggen…!? Samen met de hele klas 
worden met behulp van verschillende prikkelende werkvormen historische objecten uit de 
streek onderzocht. 
De nadruk ligt niet alleen op het verleden, maar ook wordt er een blik geworpen in de 
toekomst. Hoe denk jij dat deze objecten er in de toekomst uit zullen zien? 
Belangrijk 
In de klas wordt door de erfgoedjuf/-meester gebruik gemaakt van een digibord of beamer. 
De materialen voor het schilderonderdeel worden door de erfgoedjuf/-meester 
meegenomen.  
Overige activiteiten 
De kinderen maken aansluitend in het Museum de Oude Wolden onder leiding van een 
erfgoedjuf en tevens beeldend kunstenaar een schilderij van hun object uit de toekomst op 
een A4 papier met potlood. Hoe ziet jouw voorwerp (geïnspireerd op een historisch object 
uit de collectie van het Museum de Oude Wolden) er uit? 
Vervolgens wordt deze schets in het groot overgezet op een stevig stuk schilders-papier. 
Zodra de tekening er op staat trekken de leerlingen de lijnen over met Oost-Indische inkt. 
Vervolgens krijgt het schilderij kleur, dit doen de kinderen door te schilderen met acrylverf. 
Welke kleur moet het voorwerp krijgen? Hoe kun je deze kleuren mengen? Hoe schilder je 
de achtergrond? Deze schilderijen zullen uiteindelijk tentoongesteld worden in het museum.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijzondere aspecten 
Het project werkt vakoverstijgend aangezien er naast de nadruk op geschiedenis ook 
aandacht wordt besteed aan kunstzinnige vorming. In dit project zal er sprake zijn van een 
bijzondere samenwerking met het museum. De werkstukken worden tentoongesteld in het 
museum.  
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Inbreng ouders 

Afgezien van het vervoer van- en naar het museum wordt bij dit project geen inspanning van 
de ouders verwacht.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Educatieve doelstelling: 
o Leerling maakt kennis met museum uit eigen streek 
o Leerling maakt kennis met eigen streekhistorie door middel van historische objecten 

uit eigen streek 
o Leerling leert vragen stellen, associëren en fantaseren bij onbekende objecten 
o Leerling leert hoe het op een eigen manier een verhaal kan overbrengen 
o Leerling verwerkt zijn / haar kennis en ideeën op een beeldende manier in een 

creatieve verwerkingsopdracht 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Digibord, beamer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdduur  : Klassikaal op school 60 minuten 
     Museumbezoek 105 minuten 
Thema   : Historische objecten uit de streek 
Kerndoelen  : 44, 45, 51, 52, 54, 55, 56 
Periode  : Nog nader te bepalen  
inschrijving  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding wordt contact  

  opgenomen met de school om het project in te plannen 
Instelling   : MOW - Museum de Oude Wolden 
                                         Hoofdweg 161 Bellingwolde  
                                         e. a.grijze@museumdeoudewolden.nl t. (0597) 53 15 09 
Lesmateriaal  : Lesmateriaal is verkrijgbaar via MOW  
                                         a.grijze@museumdeoudewolden.nl   
 
 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Het raadsel van Wedde 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Het raadsel van Wedde is bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6 van de 
basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op de Burcht in Wedde doen leerlingen in groepjes een circuit langs acht tijdvakken, van 
‘monniken en ridders’ tot en met ‘televisie en computer’. Zo krijgen ze een beeld van hoe de 
Burcht functioneerde door de eeuwen heen. De meeste nadruk in dit project ligt op de Slag 
bij Heiligerlee. De leerlingen worden ontvangen door de burchtgravin of burchtgraaf. Aan de 
hand van een plattegrond en fotospeurtocht zoeken de leerlingen zelf hun weg langs de 
opdrachten. Door bij elke opdracht een codeletter te winnen, kunnen ze aan het eind de 
code kraken en het Raadsel van de Burcht oplossen. Goed zoeken en kijken is dus zeker een 
vereiste!  
Mocht er nog tijd voor zijn, dan kunnen de leerlingen spelen op een heuse kabelbaan op het 
terrein van de Burcht. 
Activiteiten in de school 
Voorafgaand aan het bezoek laat de leerkracht een PowerPointpresentatie zien. Hierin 
wordt de hoofdpersoon, Graaf Adolf van Nassau, alvast voorgesteld en komen enkele 
belangrijke tijdvakken langs.  
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 bezoeken de Burcht van Wedde als een erfgoedlocatie. Hier is 
de historische Burcht met woonhuis te zien, met slotgracht en enkele kanonnen. Ook zijn er 
vele voorwerpen tentoongesteld die vertellen over de rijke geschiedenis van de Burcht. Aan 
de hand van de voorwerpen wordt historische informatie gegeven en aan de informatie is 
een praktische opdracht verbonden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Elke groep van ongeveer vijf kinderen wordt door één ouder begeleid. Ouders wordt 
verzocht actief te begeleiden om de opdrachten tot een goed einde te brengen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De PowerPointpresentatie kan klassikaal op het digibord getoond worden.  
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 15 minuten 
     Burchtbezoek 90 minuten 
Kerndoelen  : 52, 53, 56  
Periode  : Het gehele jaar door 
Inschrijven : info@erfgoedpartners.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen    
    met de school om het bezoek aan de Burcht te plannen 
Instelling   : Burcht Wedde 
                                         Hoofdweg 7 9698 AA Wedde 
                                         e. info@burchtwedde.nl    t. (0597)56 30 70 
Lesmateriaal  : De PowerPointpresentatie is verkrijgbaar via Burcht Wedde 
 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Help kapitein Prott 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Help kapitein Prott is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Bij het project gaan de kinderen terug naar het rampjaar 1672. Nederland wordt van alle 
kanten aangevallen. In het zuiden door de Fransen, in het oosten door de Engelsen en in het 
noorden door Duitsland (Bommen Berend, de bisschop van Münster). Bourtange is een 
belangrijke toegangspoort tot de stad Groningen. Kapitein Prott voert hier het bevel. Kunnen 
de kinderen kapitein Prott helpen om zich te weren tegen Bommen Berend? 
Op school krijgen de kinderen een brief van kapitein Prott, die dringend hulp nodig heeft. Hij 
nodigt de kinderen uit op de vesting om mee te denken over een strategie om de aanval van 
Bommen Berend het hoofd te bieden. 
Bij het bezoek aan de vesting Bourtange worden de kinderen welkom geheten door de 
dienstmeid van kapitein Prott en krijgen ze door film en projecties een beeld van de 
ontwikkeling van de vesting. Daarna mogen ze in groepjes speuren door de vesting om een 
antwoord te vinden op Kapitein Protts vraag en voeren ze spel-opdrachten uit in Terra Mora. 
De groep wordt hiervoor in tweeën gedeeld. Halverwege wordt gewisseld. Het totale bezoek 
duurt ongeveer twee uur. 
Daarnaast ontvangt de leerkracht een lesbrief met lessuggesties, te gebruiken in de klas 
voorafgaand of na afloop van het bezoek aan de vesting. De leerkracht maakt hieruit zelf een 
keuze. 
Het project bestaat uit: 
- Een digitale brief van kapitein Prott aan de klas (met audio en PowerPoint). 
-  Lessuggesties voor activiteiten ter voorbereiding op of verwerking van het bezoek 
 aan de Vesting Bourtange. 
-  Een bezoek aan de Vesting Bourtange,  waar kinderen zelf door middel van speur- en 

spelactiviteiten ervaren hoe de vesting en het omringende landschap eruitzien.  
-  Inhoudelijk bestaat het programma uit de thema’s: de aanval van Bommen Berend in 

1672, de vesting en het omringende landschap. 
Activiteiten in de school 
Ter voorbereiding wordt de digitale brief van kapitein Prott op school doorgenomen. De 
leerlingen horen de oproep van kapitein Prott en verdiepen zich zo in het verhaal van de 
vesting. Eventueel bekijken ze tijdens de voorbereidende activiteit beeldmateriaal van de 
Schooltv-beeldbank. Zo maken ze kennis met de thema’s van het project. 
In de lesbrief zijn suggesties opgenomen voor verdere verwerking in de klas van de 
opgedane ervaringen en kennis. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
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Erfgoededucatie 
Op uitnodiging van Kapitein Prott bezoeken de leerlingen van groep 7 en 8 de Vesting 
Bourtange. Ze krijgen uitleg over de functie van een vesting, waarom juist hier een vesting is 
ontstaan en waarom het landschap er in deze omgeving zo uitziet.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de Vesting Bourtange. Begeleiding van de groepjes bij de 
doe-activiteiten. Hiervoor is minimaal één begeleider op vijf kinderen nodig. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit horen de leerlingen samen met de leerkracht de brief 
van kapitein Prott. Deze kan worden afgespeeld op het digibord (PowerPoint). De brief kan 
ook door de leerkracht voorgelezen worden.  
Eventueel bereidt de klas het bezoek aan de vesting voor met de lessuggesties en filmpjes. 
Hiervoor zijn computers nodig met een internetaansluiting en eventueel een digibord.E BEER -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit minimaal 10 minuten, bezoek Vesting  
     Bourtange 2 uur, verdere voorbereiding en verwerking naar eigen  
     inzicht aan de hand van de lessuggesties 
Thema   : Vesting, landschap, rampjaar 1672 
Kerndoelen  : 1, 2, 3, 4, 12, 33, 50, 51, 52, 53 
Periode  : Niet tijdens de winterperiode 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen  

  met de school om het bezoek aan de vesting te plannen       
Instelling    : Vesting Bourtange, via Michel van Roon van Stichting Het Groninger 
     Landschap  e. m.vanroon@groningerlandschap.nl  t. (050)313 59 01                                             
Lesmateriaal  : Is verkrijgbaar via de site van Erfgoedpartners 
  
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Vestingvondsten Oudeschans 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Vestingvondsten Oudeschans is bedoeld voor de groepen 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De leerlingen gaan op bezoek in Oudeschans. Deze vestingplaats kent een rijke geschiedenis. 
Er zijn bovengronds elementen bewaard gebleven en gereconstrueerd die refereren aan de 
tijd dat er in Oudeschans nog soldaten waren gelegerd. Ondergronds is er uit dit tijdperk nog 
veel meer terug te vinden. Het vestingmuseum heeft een prachtige collectie 
bodemvondsten die zich uitstekend leent voor een kijkopdracht en een verwerkingsles. 
Erfgoededucatie/activiteiten in en om het Vestingmuseum 

Rondleiding  
Het bezoek aan Oudeschans begint met een korte rondleiding, waarbij de kinderen 
gewapend met potlood en papier vastleggen wat hun verbeelding prikkelt of waar ze meer 
over willen weten. Deze kijk- en tekenopdracht stimuleert de leerlingen om op verschillende 
manieren te kijken naar de bezienswaardigheden die ze onderweg tegenkomen. Is het 
misschien een bodemvondst van de toekomst?  
Bodemvondsten  
Dit onderdeel begint met een korte uitleg over het werk van een archeoloog. Daarnaast 
worden de bodemlagen, die tijdens de verwerkingsles een belangrijke rol spelen, 
geïntroduceerd. Aansluitend maken de leerlingen kennis met allerlei soorten 
bodemvondsten die van verschillende materialen zijn gemaakt; glas, aardewerk, leer, bot,  
et cetera. De voorwerpen worden bekeken, gevoeld en gedetermineerd aan de hand van 
een aantal vragen.  
Fantasievol determineren ‐ verwerkingsles  
Bij dit onderdeel komt de fantasie van de archeoloog, die altijd nodig is voor een zo 
compleet mogelijke reconstructie van het verleden, aan bod. De leerlingen kiezen een 
fragment aardewerk en tekenen hoe zij denken dat het voorwerp er ooit uitgezien heeft. Als 
bij echte archeologische vondsten worden de tekeningen voorzien van kaartjes met een 
beschrijving, datering en de naam van de tekenaar. Daarna worden de tekeningen uitgeknipt 
en krijgen ze een plekje in de bodemlagen van het collagepanorama.  
Bodemlagenpanorama - verwerkingsles  
De leerlingen schilderen, knippen en plakken een groot panorama. Ze delen het papier op in 
een bovengronds en ondergronds deel. Het bovengrondse deel grijpt terug op wat ze tijdens 
de rondleiding door het dorp gezien en gedaan hebben. In het ondergrondse deel schilderen 
de kinderen bodemlagen die de tijdvakken symboliseren waarbinnen de gedateerde, 
getekende vondsten een plek krijgen.     
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Activiteiten in de school  
Voorafgaand aan het bezoek heeft de leerkracht een lesbrief en PowerPoint ontvangen. 
Deze laat de leerlingen kennis maken met bovengrondse bezienswaardigheden die te maken 
hebben met de functie die Oudeschans als vesting ooit had. Daarnaast geeft de PowerPoint 
een beeld van de bodemvondsten die ter plekke zijn opgegraven. De elementen die in de 
PowerPoint te zien zijn komen ‘live’ terug tijdens de rondleiding en het museumbezoek.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Overige activiteiten  
Naar eigen inzicht van de leerkracht.  
--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐  

Inbreng ouders  
Eventueel toezicht tijdens de rondleiding. In overleg. 
--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐ 

ICT‐gebruik  
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht de 
PowerPoint over Oudeschans op het digibord. OUDESCHANS GROEP 7--‐8  
--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐--‐ 
Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 – 60 minuten; bezoek Oudeschans  
     maximaal 180 minuten 
Thema   : Vestingvondsten 
Kerndoelen  : 37, 39, 44, 51, 53, 54, 56 
Periode  : Het gehele jaar door   
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen  

  voor het inplannen van het bezoek   
Instelling  : Vestingmuseum Oudeschans 
                                         Molenweg 6   9696 XN  Oudeschans 
                                          e. deraad@dds.nl  t. 06 29 60 42 07/(0597)56 15 48 
Lesmateriaal  : Is verkrijgbaar via Dineke de Raad 
 

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Colofon 
 
Het project ‘Erfgoedschatten van Bellingwedde’ is samengesteld door Erfgoedpartners en 
CultuurClick Groningen in nauwe samenwerking met de erfgoedinstellingen en de 
basisscholen in de gemeente Bellingwedde. 
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