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Inleiding

Beste Leerkracht

De school waar u werkt staat in de gemeente Oldambt. Een gemeente met een rijke geschie-
denis en verschillende erfgoedschatten. Erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken 
waard zijn en daarom een plek hebben gekregen in dit erfgoedtraject.
Het erfgoedtraject ‘Erfgoedschatten van Oldambt’ heeft als doel de kinderen te verbinden met 
hun eigen omgeving van nu en van vroeger door te verwonderen, te stimuleren, te ontdekken, 
te onderzoeken, te beleven, te ervaren, vragen te stellen, bewust te maken. Om dit te bereiken 
nodigen we u uit om samen met de kinderen op ontdekkingstocht te gaan in de eigen gemeente.
Voor elke groep is een overzichtelijk erfgoedthema ontwikkeld. Wanneer de school elk jaar met 
alle groepen deelneemt aan het erfgoedtraject krijgt erfgoededucatie een structurele plek in uw 
onderwijs.
Elk erfgoedbezoek zal de leerlingen een beetje rijker maken, zodat ze bij het verlaten van de
basisschool elf mooie ervaringen op zak hebben. Ervaringen die ze zich later ongetwijfeld
nog zullen herinneren.

Een fijne ontdekkingstocht gewenst!
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Inhoud
De inhoud van dit informatiedocument bestaat uit elf korte beschrijvingen van en praktische informa-
tie over de erfgoedprogramma’s die zijn gemaakt voor Oldambt.

Werkwijze
De leerkracht kiest zelf het moment waarop er met de klas wordt gewerkt rondom een erfgoed-
thema. 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.
Scholen kunnen zich inschrijven voor een erfgoedtraject via info@erfgoedpartners.nl. 
Wilt u als school of instelling meedoen met een erfgoedtraject? Neem dan contact op met Tineke de 
Danschutter van Erfgoedpartners (danschutter@erfgoedpartners.nl) of Floor Haanstra
floor.haanstra@gemeente-oldambt.nl.

Kosten
Scholen die deelnemen aan ‘Erfgoedschatten van Oldambt’ 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 
voorgaande schooljaar). Alle entreekosten zijn inbegrepen behalve de printkosten voor het downloa-
den van lesmateriaal, de reiskosten en eventuele extra kosten. In sommige gevallen wordt een borg-
som gevraagd voor het te lenen materiaal. 

Het lesmateriaal
Van de verschillende projecten kunt u het lesmateriaal digitaal downloaden. Kijk hiervoor op de
website van Erfgoedpartners.
www.erfgoedpartners.nl >Publiek en Educatie >Educatie >Erfgoedtrajecten

Bestaand materiaal
‘Erfgoedschatten van Oldambt’ is voor een groot deel gebaseerd op bestaand materiaal, onder andere  
Van Buiten Leren en Grensland Vestingland.

Voor het bezoek aan het Klokkengieterijmuseum voor groep 5 en 6 en Museum Slag bij Heiligerlee 
voor groep 7 en 8 wordt het bestaande educatiemateriaal van beide musea gebruikt.

Kerndoelen
De volgende kerndoelen komen aan bod in het traject ‘Erfgoedschatten van Oldambt’ aan bod. 
Nederlands:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, monde-
ling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, 
het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 
schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Kerndoel 5
De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: infor-
meren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
Kerndoel 12
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen 
onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken 
over taal te denken en te spreken.
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Kerndoel 44
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.
Kerndoel 51
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 
van tijd en tijdsindeling te hanteren.
Kerndoel 52
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken 
en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; 
pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
Kerndoel 53 
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse 
geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie:

Kerndoel 54 
De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervarin-
gen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
Kerndoel 55 
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
Kerndoel 56 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Daarnaast sluiten de thema’s goed aan bij de algemene aardrijkskunde- en geschiedenismethodes, die 
in het basisonderwijs worden gebruikt.

Uw ervaringen en vragen over erfgoededucatie
Ervaringen en suggesties van leerkrachten zijn zeer welkom bij de instellingen!
Opmerkingen kunnen ook per mail gestuurd worden naar:
Erfgoedpartners (danschutter@erfgoedpartners.nl).
Voor vragen over erfgoededucatie kunt u terecht bij:
Erfgoedpartners  (050) 313 00 52, www.erfgoedpartners.nl 

http://www.erfgoedpartners.nl
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Groep 1 en 2 | Oud en nieuw

Inhoud
In het thema Oud en nieuw maken de leerlingen kennis met oude en nieuwe voorwerpen en oude en 
nieuwe gebouwen. Met behulp van de lesbeschrijvingen en de lessuggesties kunt u 3 à 4 weken aan het 
thema Oud en nieuw werken.
Bij het thema hoort een leskist. In de leskist vindt u:
 • een aantal oude gebruiksvoorwerpen
 • een zestal rugzakjes met daarin opdrachtkaarten en onderzoeksmateriaal voor een wandeling 
  rondom de school
 • drie prentenboeken
 • een handpop van een mol
Het figuurtje Ol de mol vormt een rode draad door het thema. Ol de mol wordt voor de leerlingen 
concreet wanneer u gebruik maakt van een handpop in de vorm van een mol. Wanneer u niet zelf de 
beschikking hebt over een handpop, dan kunt u gebruik maken van de handpop uit de leskist.

Erfgoededucatie
In dit thema is geen bezoek aan een erfgoedlocatie verwerkt. Wel maken de leerlingen een wandeling 
door de omgeving van de school bij het onderdeel oude en nieuwe gebouwen. Het thema komt het 
meest tot zijn recht wanneer de leerlingen tijdens de wandeling zowel oude als nieuwe gebouwen 
tegenkomen.
Bij de wandeling maakt u gebruik van de rugzakjes, hierin vindt u opdrachtkaarten met opdrachten, die 
onderweg uitgevoerd kunnen worden.

Inbreng ouders
Begeleiding van een groepje leerlingen tijdens de wandeling en begeleiding bij het uitvoeren van de 
opdrachten uit de rugzak. Eventueel begeleiding bij vervoer naar de start van de wandeling op een 
andere locatie.

Praktische informatie
De wandeling in de omgeving van de school dient u zelf uit te stippelen. Probeer de wandeling zo in te 
delen, dat de leerlingen zowel oude als nieuwe gebouwen tegenkomen. Misschien is dit niet mogelijk 
in de directe omgeving van de school. U kunt dan uitwijken naar een plek in het dorp of eventueel een 
ander dorp in de buurt. 
De leskist kunt u enkele weken lenen. Neem hiervoor contact op met Marianne Kruijswijk van het 
Cultureel Historisch Centrum in Winschoten.
CHC Oldambt
06-12461849
chcoldambt@gmail.com
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Groep 1 en 2 | Naar de molen

Het thema Naar de molen bevat een aantal lesbeschrijvingen, waarmee het thema wordt geïntrodu-
ceerd en die te gebruiken zijn voorafgaand en als verwerking van het bezoek aan de molen. Daarnaast 
worden er lessuggesties gegeven voor het verbreden van het thema in de klas. Voorafgaand aan het be-
zoek komt de molenaarsknecht langs in de klas. Hij vertelt het één en ander over de molen en brengt 
de molenleskist mee.
Het figuurtje Ol de mol vormt een rode draad door het thema. Ol de mol wordt voor de leerlingen 
concreet wanneer u gebruik maakt van bijvoorbeeld een handpop in de vorm van een mol. 
In de molenleskist vindt u een map met lessuggesties, de DVD en het prentenboek De molenmuis en 
allerlei materialen die u aan de leerlingen kunt laten zien. Met behulp van deze materialen maken de 
leerlingen kennis met de geschiedenis en de techniek van een molen.

Erfgoededucatie
De leerlingen gaan op excursie naar een molen in de buurt. Zij 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 kinderen leren dat wind de molen in beweging kan zetten en daardoor bijvoor-
beeld meel kan maken van graan. Zij mogen de molen verkennen en mogen in de molen ook zelf aan 
de slag met het malen van graan.
Het bezoek aan de molen wordt geleid door de molenaarsknecht.

Inbreng ouders
Begeleiding vanuit de school naar molen Edens in Winschoten en begeleiding tijdens de excursie.

ICT-gebruik
Het prentenboek is door middel van een DVD beschikbaar voor het digitale schoolbord, daarnaast zit 
er in de molenleskist een cd-rom met werkmaterialen voor woordenschatontwikkeling, die eveneens 
beschikbaar zijn voor het digitale schoolbord.

Praktische informatie
Dit project is in principe gedurende het voorjaar, de zomer en de herfst beschikbaar. Slechts een be-
perkt aantal groepen kan de molen gedurende het schooljaar bezoeken
De molenleskist kunt u een aantal weken lenen en de bezoekmolen is molen Edens in Winschoten.
Contactpersoon is de heer Jan Kugel.
06 - 10323438
janthecoen@hetnet.nl
Adres molen Edens: Nassaustraat 14, 9671 BW Winschoten
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Groep 3 en 4 | Naar de kerk

Inhoud
Het thema Naar de kerk bevat een aantal lesbeschrijvingen, waarmee het thema wordt geïntroduceerd 
en die te gebruiken zijn voorafgaand en als verwerking van het bezoek aan een kerk in de omgeving 
van de school. Daarnaast worden er lessuggesties gegeven voor het verbreden van het thema in de 
klas. Ter aanvulling kunt u gebruik maken van een CD-rom en een werkblad dat speciaal is ontwikkeld 
door de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) voor het bezoeken van een kerkgebouw.
De leerlingen maken kennis met Jasper en zijn opa. Zij zorgen voor de introductie en helpen de leer-
lingen grip te krijgen op het verschil tussen heden en verleden. 

Erfgoededucatie
Dorpskerken zijn belangrijke gebouwen in een dorp en vaak is de kerk ook het oudste gebouw.
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 eigen dorp. Door actief aan de slag te gaan met het aangeboden materi-
aal leren ze hoe kerken er van binnen en van buiten uitzien.
Het bezoek wordt begeleid door een erfgoedleerkracht.

Inbreng ouders
Indien nodig kunnen er ouders worden betrokken bij de excursie en het vervoer naar de te bezoeken 
kerk. In de kerk is het erg prettig wanneer er ouders beschikbaar zijn om extra te begeleiden.

ICT-gebruik
Bij de inleiding van het thema worden foto’s gebruikt die worden gepresenteerd op het digitale 
schoolbord.
Bij het thema kunt u digitaal materiaal van de SOGK gebruiken. Op de website van de Stichting Oude 
Groninger Kerken www.groningerkerken.nl is meer achtergrondinformatie te vinden bij de knoppen 
‘Onderwijs’ en ‘Kerken digitaal’.

Praktische informatie
In diverse dorpen in de gemeente Oldambt staan geschikte kerken om met de klas te bezoeken. U 
krijgt bij aanmelding advies over een kerk in de buurt van de erfgoedleerkracht die het bezoek bege-
leidt. Van haar ontvangt u het benodigde lesmateriaal. 
Houdt u er rekening mee dat het in een kerk koud kan zijn en pas de kleding van de leerlingen hier op 
aan.

Erfgoedjuffen Saskia van Lier en Margreet Versteeg
saskiavanlier@gmail.com 
margreetversteeg@xs4all.nl 
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Groep 3 en 4 | De boerderij van toen

Inhoud
Het thema De boerderij van toen bevat een aantal lesbeschrijvingen, waarmee het thema wordt geïn-
troduceerd en die te gebruiken zijn voorafgaand en als verwerking van het bezoek aan museumboer-
derij Hermans Dijkstra. Daarnaast worden er lessuggesties gegeven voor het verbreden van het thema 
in de klas.
De leerlingen maken kennis met Jasper en zijn opa. Zij zorgen voor de introductie en helpen de leer-
lingen grip te krijgen op het verschil tussen heden en verleden. 
Dit thema gaat vooral in op de verschillen tussen het leven en werken op de boerderij toen en nu. 
Bij het thema is een leskist gemaakt. Hierin vindt u een aantal oude gebruiksvoorwerpen zoals een 
koffiemolen en een snijbonenmolen, die gebruikt kunnen worden. Evenals fotomateriaal, kookboekjes 
en prentenboeken.

Erfgoededucatie
Door een bezoek te brengen aan boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda krijgt het leven en werken 
op de boerderij van toen meer betekenis voor de leerlingen. 
Het bezoek aan boerderij Hermans Dijkstra wordt begeleid door een erfgoedleerkracht en is ver-
deeld in drie onderdelen. In de vorm van een circuitmodel gaat de groep in kleine groepjes door de 
boerderij.
 • De stal en de schuur (opdrachten)
 • De keuken, de meidenkamer en de kelder (opdrachten)
 • Het voorhuis (rondleiding)
 • Rondom de boerderij, de slingertuin (optioneel, afhankelijk van het weer)

Inbreng ouders
Begeleiding bij het vervoer naar Midwolda, begeleiding van een groepje leerlingen tijdens het bezoek 
en bij het uitvoeren van de opdrachten. 

ICT-gebruik
Bij de inleiding van het thema worden foto’s gebruikt die worden gepresenteerd op het digitale 
schoolbord.

Praktische informatie
Het adres van boerderij Hermans Dijkstra is Reinste Abdenaweg 1, 9681 BC in Midwolda. De boerde-
rij kreeg indertijd een eigen adres, maar is in principe gelegen aan de Hoofdweg in Midwolda.
De boerderij is in gebruik als restaurant en als locatie voor vergaderingen, presentaties en trouwerijen. 
Slechts een beperkt aantal groepen kan de boerderij gedurende het schooljaar bezoeken. Daarnaast is 
het bezoek alleen mogelijk op een maandag. U dient rekening te houden met de mogelijkheid dat een 
bezoek wordt verschoven in verband met een tussentijdse reservering. Het streven is, om dit zoveel 
mogelijk te beperken.

Erfgoedleerkracht is de heer Tjerk Poppinga: tj.poppinga@gmail.com.
Hij regelt het bezoek en spreekt een datum met u af.
Voor het halen en brengen van de leskist kunt u contact opnemen met Jan Bremmer en/of Christanne 
Linssen van boerderij Hermans Dijkstra.
(0597) 59 37 38
info@boerderijhermansdijkstra.nl 
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Inhoud
Het thema Het stoomgemaal  bevat een aantal lesbeschrijvingen, waarmee het thema wordt geïntro-
duceerd en die te gebruiken zijn voorafgaand en als verwerking van het bezoek aan het stoomgemaal 
in Winschoten. Daarnaast worden er lessuggesties gegeven voor het verbreden van het thema in de 
klas. 
De leerlingen maken kennis met Wrom. Wrom leeft in de 22e eeuw en is ongeveer 12 jaar. Hij is erg 
nieuwsgierig en stelt allerlei vragen aan de leerlingen. 
Het lesmateriaal bestaat uit een introductieles, het bekijken van een film in de klas, een bezoek aan het 
stoomgemaal en een afsluitende les in de klas.
Er wordt aandacht besteed aan de uitvinding, de werking en de betekenis van de stoommachine. Het 
stoomgemaal heeft vooral te maken met waterbeheersing. De leerlingen leren daarom ook welke 
betekenis gemalen hadden en hebben voor de waterbeheersing in dit gebied.

Erfgoededucatie
Het begrijpen van de werking van een stoommachine en een stoomgemaal is lastig. Door een bezoek 
te brengen aan het Winschoter stoomgemaal krijgt dit betekenis voor de leerlingen en is duidelijk 
zichtbaar wat er nodig is om een stoommachine in werking te stellen.
Het is niet altijd mogelijk om de machine ook daadwerkelijk in werking te zien. Wel kan de elektro-
motor worden aangezet, zodat de leerlingen kunnen zien hoe de vijzel draait en ervoor zorgt dat het 
water wordt verplaatst van hoog naar laag.
De excursie wordt begeleid door Willeke Bergman, educatief medewerker van het waterschap Hunze 
en Aa’s en één van de vrijwilligers van Museum Stoomgemaal Winschoten.

Inbreng ouders
Begeleiding bij het vervoer naar het stoomgemaal en eventueel begeleiding bij de excursie zelf. Ouders 
kunnen op de open dagen met hun kinderen een bezoek brengen aan het stoomgemaal. Op deze open 
dagen is de stoommachine in werking gezet.

ICT-gebruik
Voor het zoeken van informatie en e-mailcontact met Wrom is het handig wanneer leerlingen in 
groepjes gebruik kunnen maken van computers, laptops of tablets.
Er worden suggesties gegeven voor het bekijken van film- en fotomateriaal, dat via het digitaal school-
bord kan worden bekeken.

Praktische informatie
Educatief medewerker Hunze en Aa’s is mevrouw Willeke Bergman: 
(0598)69 38 71 of (0598)69 38 00  
w.bergman@hunzeenaas.nl
Secretaris van Museum Stoomgemaal Winschoten is de heer Piet Mulder
p.mulder@hunzeenaas.nl
Het adres van het stoomgemaal is: Oostereinde 4, 9672 Winschoten
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Inhoud
Het Klokkengieterijmuseum biedt leerlingen een spannende en interactieve leeromgeving waarin zij 
kennis maken met klokken, hun klanken en hun muziek. Tijdens het bezoek aan het museum maken 
leerlingen kennis met trilling en hoe de trilling van lucht leidt tot geluid. Het is de bedoeling dat de 
leerlingen goed luisteren. Iedere klok heeft namelijk een specifieke klankkleur.
Daarnaast mogen zij veel zelf doen. Zo kunnen de leerlingen uittesten welke verschillen er zijn tus-
sen de klanken van bijvoorbeeld brons en staal en mogen zij op het carillon van het museum een lied 
spelen. Als klap op de vuurpijl biedt het museum de mogelijkheid om met de klas een klokje te gieten.
In het museum zijn veel grote en kleine klokken te zien en te horen die vroeger in de gieterij zijn ge-
goten. De presentatie van het Klokkengieterijmuseum bevat naast de standaardbordjes met uitleg over 
de objecten ook QR codes. Deze kunnen via een smartphone of tablet (in het museum verkrijgbaar) 
gescand worden waardoor nog meer informatie (foto’s, film, geluid) tevoorschijn getoverd kan worden.
De verwerkingsles in het museum zorgt voor een doeltreffende verwerking van de opgedane stof in 
een muziekles. Leerlingen kunnen met handbellen-sets eenvoudige melodieën ten gehore brengen 
(middenbouw) of , ook zonder ervaring met notenschrift, muziek componeren (bovenbouw).

Erfgoededucatie
Leerlingen maken kennis met museumklokken en carillons.

Inbreng ouders
Indien nodig kunnen er ouders worden betrokken bij het vervoer.

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op www.museaheiligerlee.nl of bel (0597)41 81 99.

http://www.museaheiligerlee.nl
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Inhoud
De lesbrief ‘d’Olle Witte’ sluit aan bij de lesbrief ‘Schansen en Vestingen’ en bij het lespakket dat het 
Klokkengieterijmuseum Heiligerlee aanbiedt. De lesbrief bestaat uit een introductieles op school en 
een bezoek aan de toren. Op deze manier gaat het onderwerp nog veel meer leven voor de leerlingen. 
Een bezoek aan de toren is alleen mogelijk na reservering.

Erfgoededucatie
De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat de functie van een toren en een carillon is.
Dat doen zij aan de hand van cultureel erfgoed uit de eigen omgeving.

Inbreng ouders
Indien nodig kunnen er ouders worden betrokken bij het vervoer.

ICT-gebruik
Voor het zoeken van informatie en e-mailcontact met Wrom is het handig wanneer leerlingen in 
groepjes gebruik kunnen maken van computers, laptops of tablets.
Er worden suggesties gegeven voor het bekijken van film- en fotomateriaal, dat via het digitaal school-
bord kan worden bekeken en er is een PowerPointpresentatie voor gebruik tijdens de lessen.

Praktische informatie
Voor een bezoek aan het carillon kunt u contact opnemen met Koos Akkerman: koosakk@versatel.nl

Het lesmateriaal
Kijk voor lesmateriaal van verschillende projecten op de website van Erfgoedpartners.
www.erfgoedpartners.nl >Publiek en Educatie >Educatie >Erfgoedtrajecten
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Inhoud
Met prachtig digitaal materiaal kunnen de kinderen op school worden voorbereid op hun bezoek aan 
het museum. Zo kunnen via het digibord onder andere de informatiepanelen van het museum al in de 
klas worden ontsloten. 
Eenmaal in het museum, kijken leerlingen over de schouders van Tammo en Trijntje, twee leeftijdsge-
nootjes uit de late middeleeuwen, mee naar de slag. Met behulp van de modernste Layar-technieken en 
in het museum aanwezige tablets kunnen zij door de ogen van Tammo en Trijntje ervaren hoe zwaar 
het was om te strijden. Ook vertellen de kinderen hoe zij aankijken tegen oorlog, vrijheid en het leven 
in die tijd. Na deze digitour kunnen de leerlingen op een speciale kinderburcht, centraal opgesteld in 
het museum, een educatieve game spelen en vragen beantwoorden waarmee zij kunnen verwerken 
wat zij in het museum hebben gezien. Tot slot zijn er nog prachtige ‘zestiende-eeuwse kleren’, decors 
en decorstukken waarmee een tweetal scenario’s over de Slag nagespeeld kunnen worden. Als afslui-
ting kunnen de leerlingen naar elkaars voorstelling kijken. 
Tot slot is er een verwerkingsles voor een doeltreffende verwerking van de introductie- en de muse-
umlessen beschikbaar die tevens een koppeling legt naar de actualiteit.

Erfgoededucatie
Museum Slag bij Heiligerlee biedt leerlingen een spannende en interactieve leeromgeving. Zij maken 
kennis met de geschiedenis van Nederland in de zestiende eeuw. Daarnaast worden zij actief uitge-
daagd na te denken over universele thema’s van toen en nu. Het lespakket sluit aan bij de volgende 
tijdvakken van De Rooy: 
‘Tijd van ontdekkers en hervormers’ met een overloop naar ‘Tijd van regenten en vorsten’
….en bij de canonvensters: 
 • Karel V 
 • Beeldenstorm 
 • Willem van Oranje 
 • de Republiek  

Inbreng ouders
Indien nodig kunnen er ouders worden betrokken bij het vervoer.

ICT-gebruik
In het museum zijn I-pads beschikbaar voor een digitale rondleiding.
Er worden suggesties gegeven voor het bekijken van film- en fotomateriaal, dat via het digitaal school-
bord kan worden bekeken en er is een PowerPointpresentatie voor gebruik tijdens de lessen.

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op www.museaheiligerlee.nl of bel (0597) 41 81 99.
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Inhoud
De lesbrief ‘Schansen en vestingen’ is een middel om leerlingen kennis te laten maken met de geschie-
denis van de schansenperiode in de provincie Groningen. Deze lesbrief bestaat uit drie basislessen. 
Deze basislessen kunnen worden uitgebreid met een facultatieve les waarbij er daadwerkelijk een 
schans bezocht wordt.
De lessenserie wordt geïntroduceerd door Wrom. De eerste les focussen we op de schansen en 
vestingen. Hoe zagen schansen en vestingen er uit? De leerlingen bekijken het filmpje over vestingen 
van Teleac. Daarnaast vergelijken ze de huidige kernen van Winschoten, Oudeschans, Nieuweschans en 
Bourtange met de kernen van deze plaatsen in de Schansenperiode. Er wordt ook onderzoek gedaan 
naar Burcht Wedde. Aan het eind van de les maken de leerlingen een vestingwoordenboek.
In de tweede les gaan de leerlingen op zoek naar de historische context van de schansenperiode. 
Waarom werden er zoveel schansen gebouwd in Groningen? Was dat in de rest van het land ook zo? 
En waarom dan? Ze doen dit onderzoek aan de hand van het levensverhaal van een aantal historische 
sleutelfiguren en ooggetuigen.
Tot slot maken de leerlingen met alle kennis die ze hebben opgedaan een historische strip over de 
schansenperiode. Deze strips worden gebundeld en naar Wrom opgestuurd om hem een beeld te 
geven van de schansenperiode in Groningen.
Facultatief kunt u nog een bezoek brengen aan een schans/vesting in de buurt van de school. Er zijn bij 
elke plek mogelijkheden om met de kinderen een rondleiding te krijgen over de schans/vesting.

Erfgoededucatie
De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat schansen en vestingen zijn, verzamelen kern-
begrippen gerelateerd aan vestingen en schansen, doen onderzoek naar de geschiedenis van een plaats 
en vertalen dit onderzoek naar een presentatie. 
De leerlingen weten wat de Tachtigjarige Oorlog is, kunnen de hoofdpersonen in deze oorlog be-
noemen, en aan de hand van de ooggetuigenverhalen een tijdsbalk maken van de schansenperiode in 
Nederland.
De leerlingen vatten de door hun opgedane kennis samen in een strip, maken gezamenlijk een plan van 
aanpak en werken dit plan uit.  

Inbreng ouders
Indien nodig kunnen er ouders worden betrokken bij de excursie en het vervoer naar de te bezoeken 
schans / vesting.

ICT-gebruik
Voor het zoeken van informatie en e-mailcontact met Wrom is het handig wanneer leerlingen in 
groepjes gebruik kunnen maken van computers, laptops of tablets.
Er worden suggesties gegeven voor het bekijken van film- en fotomateriaal, dat via het digitaal school-
bord kan worden bekeken en er is een PowerPointpresentatie voor gebruik tijdens de lessen.

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op www.museaheiligerlee.nl of bel (0597) 41 81 99.

Praktische informatie
Let OP: alleen het bezoek aan de oude vesting Winschoten valt binnen de kosten 
voor het educatieproject Oldambt. Voor de andere vestingen moet u zelf financi-
ele afspraken met de beheerders.
Oudeschans: rondleidingen@vesting-oudeschans.nl wandeling + bezoek aan vestingmuseum
deraad@dds.nl

Winschoten: koosakk@versatel.nl; de stadsgidsen leiden de kinderen rond 
Nieuweschans: vestingmuseumnieuweschans@gmail.com wandeling + bezoek aan Vestingmuseum
Bourtange: info@bourtange.nl (rondleiding, film plus vele andere mogelijkheden)
Wedde: info@burchtwedde.nl 
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Inhoud
De lesbrief ‘Joods Verleden’ is een middel om leerlingen kennis te laten maken met de geschiedenis 
van de Tweede Wereldoorlog. Vaak weten de leerlingen helemaal niet dat deze oorlog ook merkbaar 
is geweest in hun eigen leefomgeving. Met dit lespakket gaan de leerlingen op zoek naar de sporen van 
dit Joodse Verleden in Winschoten. De lesbrief bestaat uit drie basislessen. Deze basislessen kunnen 
worden uitgebreid met extra activiteiten waarvoor u suggesties vindt in de bijlage.
Deze lessenserie wordt geïntroduceerd door Wrom. Hij stuurt een brief naar de leerlingen waarin 
hij vertelt dat hij een foto van Liesel Aussen heeft gevonden. Hij wil graag weten waarom deze foto 
bewaard is gebleven en wie het meisje op de foto is. In de tweede les bekijken de leerlingen de docu-
mentaire over Liesel Aussen. Vervolgens gaan ze aan de slag met het werkboekje van het Oorlogs- en 
Verzetscentrum Groningen (OVCG). De leerlingen volgen chronologisch het verhaal van Liesel en haar 
ouders. De laatste les is een stadswandeling door het centrum van Winschoten, waarbij de Joodse spo-
ren in Winschoten worden bezocht (Joods monument, Joodse synagoge, het huis van Liesel, et cetera.) 
De leerlingen maken op deze manier daadwerkelijk kennis met de sporen van het Joodse verleden in 
Winschoten. Door  het uitvoeren van een aantal opdrachten in groepjes worden zij tijdens de wande-
ling langs de sporen gestuurd.

Erfgoededucatie
De leerlingen kunnen in hun eigen woorden vertellen wat de Tweede Wereldoorlog inhield en kun-
nen een verband leggen met hun eigen regio. Zij zoeken informatie over het tijdvak Wereldoorlogen en 
Holocaust, formuleren vragen hierover die ze beantwoorden met behulp van boeken uit de (school-)
bibliotheek, maar ook met behulp van websites van internet. De leerlingen verwerken gevonden infor-
matie schriftelijk, in een presentatie of op een websitepagina. De leerlingen luisteren naar ooggetuigen-
verslagen van personen die een historische gebeurtenis hebben meegemaakt. Ze vergelijken deze in-
formatie met wat er over het onderwerp in het algemeen wordt verteld (bijvoorbeeld uit het lesboek). 
Ze vergelijken de twee bronnen en bespreken de eventuele verschillen en overeenkomsten. Daarnaast 
proberen zij een verklaring te vinden voor een historische ontwikkeling, verandering of gebeurtenis. 
Daarnaast doen de leerlingen onderzoek in historische bronnen om een antwoord te krijgen op een 
onderzoeksvraag, maken zij een wandeling door hun woonplaats en maken foto’s van karakteristieke 
historische monumenten. Ze gaan na hoe monumenten zijn ontstaan. De  leerlingen onderzoeken de 
historische achtergrond van monumenten en doen hier verslag van. Ze bezoeken een monument in de 
omgeving en maken hierover een presentatie. Ze gaan op zoek naar antwoorden op vragen als wat het 
is en wat het betekent, wanneer het is gemaakt en of je dit kunt merken aan het werk, wat de waarde is 
van het werk (financieel, emotioneel, cultureel, maatschappelijk) en wat de omgeving ervan vindt.

Inbreng ouders
Indien nodig kunnen er ouders worden betrokken bij het vervoer. De wandeling is door de leerkracht 
uit te voeren, ondersteund door bijvoorbeeld (hulp)ouders. Ook kan Koos Akkerman ingeschakeld 
worden koosakk@versatel.nl; de stadsgidsen leiden de kinderen dan rond. 

ICT-gebruik
Voor het zoeken van informatie en e-mailcontact met Wrom is het handig wanneer leerlingen in 
groepjes gebruik kunnen maken van computers, laptops of tablets.Er worden suggesties gegeven voor 
het bekijken van film- en fotomateriaal, dat via het digitaal schoolbord kan worden bekeken en er is een 
PowerPointpresentatie voor gebruik tijdens de lessen.

Praktische informatie
Voor de stadswandeling kunt u contact opnemen met de stadsgidsen: koosakk@versatel.nl.
Voor de lesbrief hebben we gebruik mogen maken van het lesmateriaal van het Oorlogs- en Verzets-
centrum Groningen dat zij bij de documentaire over Liesel Aussen hebben gemaakt. Zij konden dankzij 
financiële steun van het vfonds en met middelen uit de BankGiro Loterij dit interessante werkboekje 
ontwikkelen. Het werkboekje kan worden aangevraagd bij het OVCG info@ovcg.nl of (050) 599 20 27. 

Het lesmateriaal
Kijk voor lesmateriaal van verschillende projecten op de website van Erfgoedpartners.
www.erfgoedpartners.nl >Publiek en Educatie >Educatie >Erfgoedtrajecten



20
v

G
ro

ep
 7

 e
n 

8 
| S

oc
ia

le
 s

tr
ijd Groep 7 en 8 | Wie binnen allemoal geliek!

Een lespakket over de sociale strijd in Oost-Groningen

Inhoud
Daan is met zijn ouders op vakantie in Oost-Groningen. Tijdens de vakantie ontmoet Daan een ou-
dere man met de wonderlijke naam Engel. Deze vertelt Daan over het bijzondere verleden van het ge-
bied rond Finsterwolde en Beerta. Het lespakket Wie binnen allemoal geliek! laat de sociale strijd van 
Oost-Groningen zien vanaf de 19e eeuw tot en met de periode van de Koude Oorlog. Een periode 
van grote verschillen tussen arm en rijk en een tijd van onrust en verzet.

Vier tijdsperioden
Het pakket is ingedeeld in vier tijdsperioden waar de leerlingen informatie over krijgen. 
Periode 1 (eind 19e eeuw): dikke boeren en arme arbeiders
Periode 2 (jaren 20): de grote staking van 1929
Periode 3 (jaren 30 en 40): het communistisch verzet
Periode 4 (Koude Oorlog): ‘Klein Moskou’
Iedere periode start met een deel van het verhaal over Daan en Engel. Door het verhaal te lezen krij-
gen de leerlingen informatie over de gebeurtenissen in het verleden.

Verdiepingsopdrachten bij de perioden
Per periode zijn één of meerdere verdiepingsopdrachten gemaakt. In totaal zijn dat er zes. Deze 
opdrachten zijn opzichzelfstaand en kunnen los van elkaar gemaakt worden. Kenmerkend voor alle op-
drachten is dat ze zijn ontwikkeld vanuit een activerende didactiek en dat het doel is om de leerlingen 
te laten nadenken door te doen.

Algemene opdrachten
Naast de verdiepingsopdrachten is een tweetal algemene opdrachten ontwikkeld. Ook deze opdrach-
ten zijn opzichzelfstaand en hoeven niet per se allebei gedaan te worden.
Tijdens de opdrachten kunnen de leerlingen een fietsroute langs verschillende historische plekken in 
de omgeving ontwikkelen of een filmpje met historische beelden maken. 

Erfgoededucatie
Enerzijds halen de opdrachten uit het lespakket de eigen omgeving in de klas. Dit komt voornamelijk 
door het gebruik van archiefstukken als historisch film- en fotomateriaal en (gemeentelijke) documen-
ten. Daarnaast nodigen de verhalen van de hoofdpersoon in de leesteksten uit tot het doen van onder-
zoek in de eigen omgeving.

Inbreng ouders
Het lesmateriaal biedt de docent een grote keuzevrijheid in de uitvoering van opdrachten. Met uitzon-
dering van de fietstocht kunnen alle andere opdrachten in het lespakket Wie binnen allemoal geliek! op 
school worden uitgevoerd. 
Bij de ontwikkeling en uitvoering van een fietstocht is het belangrijk om ondersteuning van ouders te 
vragen.

ICT-gebruik
Het maken van een eigen filmpje vereist enige bekendheid van de docent (of een ouder) met de wer-
king van Imovie of Moviemaker.

Praktische informatie
Contactpersoon RHC Groninger Archieven: Peter Riem (p.riem@groningerarchieven.nl)
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Colofon

Het project ‘Erfgoedschatten van Oldambt’ is samengesteld door het Erfgoedpartners en CultuurClick 
Groningen in samenwerking met de erfgoedinstellingen en de basisscholen in de gemeente Oldambt.
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Lesmateriaal: Onderzoeksbureau Elles Bulder, Scheemda
 Bureau Stap in… Educatie, Ina Glazenborg, Scheemda
 RHC Groninger Archieven in samenwerking met CHC Oldambt
Vormgeving: CQ Reclame, Winschoten
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