
 

 
Het erfgoededucatietraject ‘Erfgoedschatten van Grootegast’   
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 Grootegast. 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 Grootegast. Het 
erfgoedtraject is een project voor het primair onderwijs en heeft als doel 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 Het verhaal van Sibolt Natuurterrein Curringherveld 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Kerken 

3 en 4 De groeten van Klaasje Groninger Archieven 

5 en 6 
Op stap met Oabel en Oagje, jong in 
1910 in het Westerkwartier Verzoamelhuus Aeldakerka 

5 en 6 Sint Maarten in het Westerkwartier Verhalenvertelster Alie de Vries 

7 en 8 
Abel Tasman, de Noorderling die het 
Zuidland zocht Abel Tasman Museum Lutjegast 

7 en 8 De herinnering verbeeld Kunst in de openbare ruimte 

 

 

 



 

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 Grootegast. Daarnaast 
bieden de beschrijvingen praktische informatie die van belang is bij het voorbereiden en 
organiseren van een bezoek aan een instelling. Het erfgoededucatieproject Grootegast is 
heel bijzonder omdat we aantonen hoe het SLO leerplankader erfgoed en het CiS kader 
elkaar aanvullen en versterken en dan met name hoe het denken over het ontwerpen van 
erfgoedlessen kan worden aangescherpt. In een aparte folder wordt deze leerlijn en de 
totstandkoming ervan uitgelegd.1 

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 Grootegast 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 

                                                        
1 Zie www.erfgoedpartners/publiek/educatie/educatietrajecten/grootegast 



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 het 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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ONDERWERP:   IMMATERIEEL ERFGOED                                    GROEP 1-2 
 
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   : Hele jaar door 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl 
Contact/leskist  : De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij 
      de bibliotheek in Grootegast, Marktplein 11, 9861 JA Grootegast
      t. 0594 61 24 31 

 

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 
 

Het verhaal van Sibolt 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Het verhaal van Sibolt is bedoeld voor leerlingen van groep 1 en 2 van de 
basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 
Aan de hand van het verhaal van Sibolt leren de kinderen spelenderwijs over het ontstaan 
van het nu nog steeds aanwezige coulissenlandschap in de gemeente Grootegast. Sibolt, zijn 
zus Geesje, zijn ouders en hond Kees  behoren tot de eerste bewoners van dit gebied. 
Aan de hand van avonturen die zij meemaken wordt het huidige, mede door mensenhanden 
ontstane, landschap uitgelegd. Bij het natuurterrein Curringherveld is dit landschap nog heel 
goed te herkennen. Met opdrachtjes wordt het verhaal van Sibolt nog een keer beleefd en 
ook wordt het huisje dat Sibolt met zijn vader heeft gebouwd bezocht. 
Activiteiten in de school 
Op school wordt het verhaal van Sibolt verteld door een erfgoedjuf/meester. 
Dit wordt tegelijkertijd nagespeeld, aanschouwelijk gemaakt in een meegebrachte zandtafel 
met alle in het verhaal voorkomende figuren en objecten. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 1 en 2 bezoeken het natuureducatiecentrum het Curringherveld in 
Kornhorn. Bij aanvang kan de leerkracht nog even kort het verhaal samenvatten. 
Daarna zijn er verschillende opdrachten voor de kinderen die zij in groepjes en onder 
begeleiding van de leerkracht of een ouder kunnen doen. De opdrachten gaan over de vier 
belangrijkste onderdelen om in de tijd van Sibolt te kunnen overleven: vuur, eten, wonen en 
dieren. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar het Curringherveld: elke groep van ongeveer vijf kinderen 
wordt door één ouder begeleid. Het is noodzakelijk dat de ouders van te voren de 
handleiding kunnen inzien in verband met het kunnen bieden van hulp bij het maken van de 
opdrachten. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Is niet noodzakelijk.      
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Praktische informatie 
Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 – 60 minuten. Bezoek aan het  
     natuureducatiecentrum maximaal 90 minuten 
Thema   : De betekenis van het landschap rond Grootegast 
Kerndoelen  : 44, 45, 47, 50, 52, 54, 55, 56, 58 
Periode  : April-oktober  
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na aanmelding wordt contact   
     opgenomen met de school voor het maken van een afspraak  
Instelling   : info@curringherveld.nl 
     Ettie van der Laan t. 0594 65 93 08 e. ettievdlaan@zonnet.nl 
     De Wit’s Reed 7 9864 TA Kornhorn 
Lesmateriaal   : Is verkrijgbaar via de erfgoeddocent, reinierdegooijer@gmail.com 
 

 
                                 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 
Met het project Geknipt voor de kerk maken kinderen op speelse wijze kennis met oude 
kerken. Een kerk is dikwijls het oudste gebouw in een dorp. De kinderen leren kijken naar dit 
interessante erfgoed in hun eigen omgeving. Via een brief van de uil worden de kinderen 
uitgenodigd voor een bezoek aan de kerk. Samen denken ze na over bouwwijze en gebruik. 
In tweetallen ontdekken en ervaren ze, met behulp van een kijkwijzer, de kerk: de sfeer, de 
temperatuur, de akoestiek, de geur. Later wordt besproken wat de kinderen hebben gezien. 
De leerlingen ontdekken aan de hand van geluidsexperimenten de akoestiek van het 
gebouw. Ter plekke wordt een lied ingestudeerd wat zo mooi mogelijk in de kerk ten gehore 
wordt gebracht. De leerlingen gaan terug naar school met de ervaring in een heel bijzonder 
gebouw geweest te zijn, met grote betekenis voor mensen van vroeger en nu. 
Activiteiten in de school 
De brief van de uil wordt voorgelezen in en getoond aan de klas. Na het bezoek aan de kerk 
is een nagesprek of  een collage maken of een andere creatieve verwerking mogelijk. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht: het beluisteren of instuderen van het lied. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De kinderen bezoeken een oude, monumentale kerk, een gebouw waar ze wel eens 
langskomen maar dat ze niet zo vaak van binnen zien. Het project laat kinderen ervaren dat 
dit religieus erfgoed in veel gevallen lang geleden gebouwd en versierd is. Wat betekent het 
voor ons, welke betekenis had het gebouw vroeger en waarom werden kerken zo mooi 
versierd? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Indien de kinderen niet op loopafstand van de kerk op school zitten is het handig als ouders 
rijden. Ouders kunnen op de orgelgaanderij, indien aanwezig, de kinderen begeleiden.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Niet van toepassing. 
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ONDERWERP: OUDE KERKEN                                                                 GROEP 3-4 
 
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. Na de inschrijving neemt   
     de erfgoeddocent contact  op om een bezoek te plannen. 
Instelling  : Kerk in overleg met de erfgoeddocent 
Lesmateriaal  : Is verkrijgbaar via de erfgoeddocent Saskia van Lier  
     e. saskiavanlier@gmail.com t. (06) 30152958 
 
 
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 Grootegast. 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. 
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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 door  
Inschrijven : info@erfgoedpartners.nl. Na opgave neemt de erfgoedmeester of – 

  juf contact op via de mail. 
Instelling  : RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, 9726 AD, Groningen  
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:  WONEN, WERKEN EN LEVEN                                                                                            GROEP 5-6 
 

Op stap met Oabel en Oagje 
Jong in 1910 in het Westerkwartier 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Op stap met Oabel en Oagje is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6 van 
de basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op stap met Oabel en Oagje geeft leerlingen een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in 
het Westerkwartier in de provincie Groningen. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: 
kleding, wonen, werken, huishouden, voeding, vervoer, school en spel. Deze thema’s bieden 
ruimte aan de individuele beleving van alle leerlingen. Daarom kan het materiaal uitstekend 
een plek krijgen binnen intercultureel onderwijs. Zowel op school als in het museum zijn de 
kinderen zoveel mogelijk actief bezig. Op een speelse wijze oefenen zij onderzoeks-
vaardigheden met authentieke bronnen. In de voorbereidings- en verwerkingslessen komen 
naast geschiedenis ook tekenen, meten, rekenen, stellen, lezen en spelletjes aan bod. 
Activiteiten in de school 
Tijdens het introductieverhaal, dat wordt voorgelezen door de leerkracht, maken de 
leerlingen kennis met Oabel en Oagje en de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin. 
Door gerichte vragen te stellen worden de leerlingen direct uitgedaagd om het leven van 
Oabel en Oagje te vergelijken met hun eigen leven en om na te denken over de tijd waarin 
het verhaal zich afspeelt.  
In de volgende voorbereidingsles wordt gewerkt met een tijdbalk om het historisch besef te 
stimuleren. Hoe lang is 100 jaar geleden? Waar staan Oabel en Oagje op de tijdbalk? 
Wanneer zijn ze zelf geboren? En wat was de tijd van hun opa en oma? In de derde les 
maken de leerlingen met behulp van beeldmateriaal een tekening  van hoe ze denken dat 
Oabel en Oagje eruit zagen. De laatste voorbereidingsles richt zich op de woonsituatie. Hoe 
zag het huis eruit? Wat is een bedstee? En hadden ze eigenlijk een badkamer? 
Na het bezoek aan Aeldekerka volgen er nog een aantal verwerkingslessen. De leerkracht 
leest een verhaal voor waarin Oagje een gulden vindt. Met behulp van rekenopdrachten 
gaan de leerlingen vervolgens onderzoeken wat je in 1910 zoal kon kopen voor 1 gulden. In 
de derde verwerkingsles mogen de leerlingen een verhaal schrijven over wat zij denken dat 
Oagje met de gulden gaat doen. Hierin kunnen ze alle kennis verwerken die ze inmiddels 
hebben opgedaan over het leven in 1910. 
Overige activiteiten 
Tot slot zijn er nog twee facultatieve verwerkingslessen, een over kinderboeken uit 1910 en 
een over het leesplankje waarbij de leerlingen een modern leesplankje mogen bedenken. 
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Erfgoededucatie 
Tijdens het bezoek aan Verzoamelhuus Aeldakerka gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit 
naar het dagelijks leven van leeftijdsgenootjes rond 1910. Dit doen ze aan de hand van zes 
circuitonderdelen. Hoe was het om met een kroontjespen te schrijven op school? En is 
zoepenbrij lekker? Bij elk onderdeel mogen de leerlingen zelf voelen, proeven, ruiken en 
doen. Zo kunnen ze zelf ervaren hoe het er 100 jaar geleden aan toe ging en hoe dit verschilt 
van hun eigen leven.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inbreng ouders 
Voor dit project is vervoer naar het Verzoamelhuus Aeldakerka nodig. Omdat de 
circuitonderdelen door vrijwilligers worden begeleid zijn tijdens het bezoek geen 
inspanningen van ouders vereist. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereiding 100 – 140 minuten, museumbezoek 90 minuten 
     verwerking 120 – 160 minuten 
Thema   : Het dagelijks leven van leeftijdsgenootjes rond 1910 in het  
     Westerkwartier 
Kerndoelen  : 1, 51, 52, 56 
Periode  : Het gehele jaar door  
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding wordt contact  
       opgenomen met de school voor het plannen van het bezoek   
Instelling  : e. info@ historischeverenigingaeldakerka.nl t. 06 12 42 83 04 

  Smidshornerweg 18, 9822 TL, Niekerk 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Sint Maarten in het Westerkwartier  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Sint Maarten in het Westerkwartier is bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6 
van de basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het erfgoedproject Sint Maarten in het Westerkwartier gaat over immaterieel erfgoed: 
streektaal, gewoonten en gebruiken, liedjes en verhalen. Het project bestaat uit drie 
activiteiten: een erfgoedles, een verwerkingsles en een beeldende activiteit.  
Het project wordt vlak na de herfstvakantie, in de aanloop naar het Sint Maartenfeest (11 
november), uitgevoerd. 
Verhalenvertelster Alie de Vries bezoekt de klas. Zij vertelt - in het Westerkwartiers - twee 
verhalen over Sint Maarten: een eeuwenoude heiligenlegende over Sint Maarten die zijn 
mantel deelt met een arme bedelaar en een volksverhaal over dorpelingen die ’s nachts bij 
het licht van hun lantaarntjes Sint Maarten helpen zoeken naar zijn vermiste ezeltje. 
Tussen de vertellingen door leert Alie de kinderen een Sint Maartenliedje in het 
Westerkwartiers. Alie neemt een aantal attributen mee om haar verhaal te illustreren.  
Tijdens de vertellingen is er ruimte voor interactie met de klas. 
In de verwerkingsles stimuleert de leerkracht een klassengesprek. In het gesprek komt een 
aantal onderwerpen ter sprake: 

 De verschillen tussen de manier waarop mensen vroeger het Sint Maartenfeest 
vierden en de manier waarop de kinderen dat nu zelf doen.  

 De betekenis van het feest: het (uit-)delen van je rijkdom met anderen, maar ook het 
delen van tradities.  

 De vraag waarom je tradities zou willen bewaren en doorgeven.  
De leerkracht vertelt de kinderen in deze les meer over de geschiedenis en de herkomst van 
de Sint Maartentraditie.  
Tenslotte maakt iedereen van een conservenblik een mooi versierde lampion, net zoals 
kinderen dat vroeger deden. 
Activiteiten in de school 
De erfgoedles wordt verzorgd door een verhalenvertelster. De verwerkingsles en de 
beeldende activiteit worden verzorgd door de eigen leerkracht. Alle drie de lessen worden 
uitgevoerd in de eigen klas. 
Overige activiteiten 
De thema’s ‘delen’, ‘arm en rijk’ en ‘elkaar helpen’ die in het project ter sprake komen, 
kunnen desgewenst gekoppeld worden aan het vak LEVO.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Het project plaatst het Sint Maartenfeest, dat jaarlijks door vrijwel alle kinderen gevierd 
wordt, in het bredere perspectief van de herkomst en geschiedenis van een traditie.  
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Kinderen gaan daardoor beseffen dat zij, als ze Sint Maarten lopen, zowel erfgenamen als 
dragers zijn van immaterieel erfgoed. Het project draagt bovendien bij aan het besef dat een 
traditie niet statisch is, maar in de loop der tijd van vorm kan veranderen. Het draagt dus bij  
aan het vormen van historisch- en cultureel bewustzijn: het besef dat je in relatie staat met 
de geschiedenis en met de cultuur om je heen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Gedurende het project worden de kinderen gestimuleerd om hun (groot-)ouders te vragen 
hoe zij het Sint Maartenfeest vierden en beleefden toen ze jong waren.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Voor de verwerkingsles, waarin de Sint Maartentraditie in een historisch perspectief 
geplaatst wordt, is een PowerPoint met beeldmateriaal beschikbaar. Deze PowerPoint kan 
via het digibord aan de klas getoond worden.     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 
Tijdsduur  : Erfgoedles: 45 minuten; verwerkingsles: 45 minuten 
   beeldende activiteit: 45 minuten 
Thema : Sint Maarten, immaterieel erfgoed (streektaal, verhalen, liedjes,   

  tradities) 
Kerndoelen : 1, 2, 9, 12, 37, 28, 51, 54, 56 
Periode : Tussen herfstvakantie en Sint Maarten  
Inschrijven : info@erfgoedpartners.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen   

      met de school voor het plannen van een bezoek    
Lesmateriaal : De handleiding is verkrijgbaar via Tonko Ufkes 
                                    e. tonko.ufkes@gmail.com  t. 050 541 76 50    
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Abel Tasman  
de Noorderling die het Zuidland zocht 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Abel Tasman, de Noorderling die het Zuidland zocht is bedoeld voor de leerlingen 
van groep 7 en 8 van de basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het project gaat over de avontuurlijke Abel Janszoon Tasman (1603 – 1659) uit Lutjegast en 
over de reizen die hij maakte in opdracht van de VOC.  Maar eigenlijk draait het vooral om 
de thema’s ‘navigeren’ en ‘bronnen’. De kinderen leren over deze thema’s door voorwerpen, 
verhalen en beelden te bekijken en te onderzoeken. Daarnaast worden ze uitgedaagd om 
hun eigen verbeelding los te laten op een spannende episode uit het scheepsjournaal van 
Abel Tasman.  
Het project bestaat uit drie onderdelen: een inleidende activiteit in de klas, een museumles 
in het Abel Tasmanmuseum en een beeldende verwerkingsactiviteit in de klas. 
Activiteiten in de school 
De inleidende activiteit is bedoeld om kinderen nieuwsgierig te maken naar Abel Tasman en 
zijn zeereizen én om de aandacht alvast te richten op de thema’s ‘navigatie’ en ‘bronnen’. 
Samen met de kinderen probeert u als leerkracht om in een klassikaal gesprek antwoorden 
te verzinnen op de vraag hoe Abel Tasman destijds zijn weg over zee gevonden zou kunnen 
hebben naar landen die hij alleen kende van horen zeggen. In de docentenhandleiding en de 
PowerPoint vindt u kaarten en prikkelende vragen die u kunt gebruiken om het 
klassengesprek te sturen. De antwoorden hoeft u nog niet te weten. Het gaat er vooral om 
dat de kinderen nieuwsgierig worden en dat ze hun vragen meenemen naar het museum. 
Tijdens de museumles laat een erfgoedjuf of –meester de kinderen, door een aantal 
activiteiten, zelf ontdekken hoe je informatie van verschillende navigatiemethoden kunt 
combineren. Hoe ze dat in de 17e eeuw deden op een VOC schip en hoe we dat 
tegenwoordig doen met een tomtom. 
Daarna vertelt de erfgoedjuf of –meester de kinderen een spannend verhaal over een 
dramatische miscommunicatie en hoe dat leidde tot een ruzie tussen Maori en de 
bemanning van Tasmans schip. Ter afsluiting laat de erfgoedjuf of -meester de kinderen zien 
hoe dat verhaal verbeeld is in een Maori kunstwerk én in een modern kunstwerk. Bij het 
afscheid worden de kinderen uitgedaagd om het verhaal zelf te verbeelden op de manier 
waarop 17e eeuwse drukkers van spannende prenten dat deden. 
Na afloop van het bezoek aan het museum werken de kinderen het verhaal van de 
‘Murderers Bay’ (de huidige Golden Bay) uit tot een beeldverhaal. Wie wil, mag (een foto 
van) het werk opsturen naar het museum.  
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
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Erfgoededucatie 
De kinderen leren dat onze hulpmiddelen om te navigeren en de manier waarop wij 
informatie zoeken en verwerken niet meer en niet minder zijn dan hedendaagse oplossingen 
op vragen die mensen al eeuwenlang bezig houden, namelijk: hoe vind ik mijn weg op 
onbekend terrein en hoe verhoud ik me tot de ontdekkingen die ik daar doe? 
Daarnaast worden ze uitgedaagd om na te denken over de betrouwbaarheid van bronnen. 
En is een scheepsjournaal een objectief verslag van een reis? Kun je altijd geloven wat je 
hoort of leest? Door deze vragen te stellen doet het project een beroep op het kritisch 
denkvermogen van de kinderen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Geen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Het digibord kan tijdens de klassikale les gebruikt worden als middel om het bij dit project 
beschikbare beeldmateriaal te laten zien.                             DE BEER VAN BRAM 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Inleidende activiteit 15-20 minuten / museumbezoek 60 minuten /  
     beeldende verwerking 60 minuten 
Thema   : Navigatie, bronnen 
Kerndoelen  : 1, 3, 12, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55 en 56 
Periode  : Het gehele jaar door 
Inschrijven : info@erfgoedpartners.nl. Na aanmelding wordt contact opgenomen    
    met de school om het bezoek in te plannen.  
Instelling    : e. info@abeltasman.org t. 06 53 80 47 41 
     Kompasstraat 1a, 9866 AP, Lutjegast 
Lesmateriaal  : Bij het project hoort een docentenhandleiding en een PowerPoint. 
     Deze zijn te verkrijgen 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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De herinnering verbeeld 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De herinnering verbeeld, beeldenproject gemeente Grootegast, is bedoeld voor 
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

In het project De herinnering verbeeld gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit naar de 
betekenis van beelden (monumenten) in de openbare ruimte van de gemeente Grootegast. 
Welk onderdeel van de geschiedenis wordt er verbeeld? En wat vinden ze zelf van dit 
beeld/deze verbeelding? Is het geslaagd of zouden ze het anders aanpakken? Tot slot 
bedenken de leerlingen zelf een beeld/monument. Welk deel van hun geschiedenis zouden 
zij willen herinneren/herdenken? En hoe kunnen ze dit vormgeven? 
Activiteiten in de school 
Alle onderdelen van het project worden door de leerkracht begeleid. Tijdens de introductie-
les gaat de leerkracht in gesprek met leerlingen om na te denken over de thema’s 
herinneren, herdenken en verbeelden. Dit gebeurt met ondersteuning van een PowerPoint 
presentatie.  
De leerlingen gaan kritisch naar monumenten kijken en denken na over de criteria waar een 
monument aan moet voldoen. De leerlingen formuleren een aantal vragen die ze kunnen 
stellen bij het beoordelen van een monument. Deze vragen schrijven de leerlingen op hun 
werkblad. 
Na de onderzoeksles hebben leerlingen gezien en nagedacht over hoe een beeld is te 
beoordelen, te zien, te lezen. Wat zouden ze zelf doen? De leerlingen kiezen een onderwerp 
uit hun eigen geschiedenis (dorp of familie) dat ze zich willen herinneren en verbeelden. Hoe 
gaan ze dit doen? De leerlingen maken in tweetallen een ontwerp. Het accent ligt op het 
verbeelden van het eigen gekozen onderwerp. Daarbij moeten ze hun keuzes kunnen 
motiveren. Waarom hebben ze het monument op deze manier ontworpen? Waar verwijst 
het naar? Tot slot mogen ze het ontwerp tot uitvoering brengen met van huis meegenomen 
materialen. 
Overige activiteiten 
De leerkracht kan ervoor kiezen om tentoonstelling te organiseren of een online 
webpresentatie te maken met de door de leerlingen gemaakte beelden, dit onderdeel is 
optioneel. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Tijdens de onderzoeks-lessen gaan de leerlingen, in tweetallen, zelf op onderzoek uit. Zo 
stellen ze een dossier samen. Met behulp van het werkblad, met daarop onder andere de 
zelf geformuleerde vragen, onderzoeken de leerlingen twee beelden in het dorp/de eigen 
omgeving. Na bezoek aan de beelden vragen de leerlingen in de eigen omgeving (dus aan 
opa/oma/vader/buurvrouw) of hij/zij het beeld kent en wat ze er van vinden. Tot slot zoeken  
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de leerlingen extra achtergrondinformatie bij de beelden. Op deze manier vormen de 
leerlingen een mening over de bezochte beelden. Waar gaat het beeld over? Naar welk deel 
van de geschiedenis verwijst het beeld? En is die verbeelding geslaagd? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                     

Inbreng ouders 
Voor dit project is geen begeleiding van ouders nodig. Wel bevat het project een 
huiswerkopdracht waarbij de leerlingen een (groot)ouder een aantal vragen moeten stellen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Het digibord kan goed gebruikt worden tijdens de introductie-les. Een PowerPoint 
presentatie wordt aangeleverd. Daarnaast is het de bedoeling dat de leerlingen tijdens de 
onderzoeks-les zelf extra achtergrond informatie zoeken bij de beelden. Hiervoor zijn 
computers/tablets met internetverbinding nodig.                     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie 
Tijdsduur                      : Introductieles 20 – 60 minuten 
     Onderzoeksles 2 x 90 minuten (totaal 180 minuten) 
     Verwerkingsles 120 minuten 
     Extra verwerkingsopdracht (optioneel) 120 minuten 
Thema   : Herinneren, herdenken en (ver)beelden in de openbare ruimte 
Kerndoelen  : 39, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
Periode  : Het gehele jaar door  
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl 
Lesmateriaal   : Het lesmateriaal (de PowerPointpresentatie) is digitaal 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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Colofon 
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