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Het erfgoededucatietraject ‘Ons Pekela’. 

bevat beschrijvingen van tien erfgoedprogramma’s voor het primair onderwijs. 

Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de gemeente 

Pekela, 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 Pekela. Een gemeente 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 Pekela. 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 in de eigen gemeente! 
Daarbij kunt u deze informatie als schatkaart gebruiken. 

Elk erfgoedbezoek zal de leerlingen een beetje rijker maken, zodat ze bij het verlaten van de 
basisschool tien 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 De Molenmuis Molen De Onrust Oude Pekela 

1 en 2 Het nieuwe oude huis Erfgoedpartners 

3 en 4 De kiepkerel Michiel Megens (BIK) 

3 en 4 De groeten van Klaasje Bibliotheek/Archief 

5 en 6 Kwartet in de kerk Stichting Oude Groninger Kerken / 
Willibrorduskerk 

5 en 6/7 en 8 Met karton de ruimte in Egbert Pikkemaat (BIK) 

7 en 8 Schip vol verhalen Veenkoloniaal Museum Veendam 

7 en 8 Van aardappel tot snoep Veenkoloniaal Museum Veendam 

7 en 8 Stolpersteine. Een steen, een naam, 
een herinnering 

Erfgoedpartners 

8 Ons Pekela Bibliotheek en het Dollard College 

 



 

 

Inhoud  
Het traject bestaat uit tien inhoudelijke beschrijvingen van de erfgoedprojecten die zijn 
gemaakt door erfgoedinstellingen in en rond de gemeente Pekela. 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 

Inschrijven voor het traject kan via info@erfgoedpartners.nl De leerkracht kiest 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 erfgoededucatietraject ‘Ons Pekela’ 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 downloaden van lesmateriaal, de reiskosten en eventuele 
extra kosten. In sommige gevallen wordt een borgsom gevraagd voor het te lenen materiaal. 

Lesmateriaal digitaal 
Van verschillende projecten kunt u het lesmateriaal digitaal downloaden. Kijk hiervoor op de 
website van Stichting Erfgoedpartners of de website van Ons Pekela:  
 
www.erfgoedpartners.nl 
www.onspekela.nl  
 

Uw ervaringen 

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

 

 

 

 



  



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 Oude Pekela. Avonturen met de molenaar, de kat, de 
hond en de meid. Samen vormen ze een boeiend verhaal. 

Het pakket De Molenmuis is te leen bij de bibliotheek en bestaat uit: 
- Voor elke leerling een exemplaar van het prentenboek De Molenmuis. 
- Het speelboek De Molenmuis om in de groep mee te werken en thuis te gebruiken. In dit 
speelboek wordt ook aandacht besteed aan de techniek in de molen. 
- Handleiding bij het prentenboek, het speelboek met ideeën voor molenbezoek. 
- Een cd-rom 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 herhaald voorgelezen, zowel klassikaal als in kleine 
  groepen. 
- De leerlingen knutselen naar aanleiding van het verhaal. 
- De leerlingen leren nieuwe woorden en liedjes. 
- De leerlingen experimenteren met tandwielen. 

Nadat het prentenboek op school is gelezen en besproken, en de kinderen ermee gespeeld 
hebben, volgt een bezoek aan de molen. Daar maken de leerlingen kennis met de molen en 
de molenaar. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
Leerlingen van groep 1 en 2 worden onderdeel van het verhaal op een echte erfgoedlocatie: 
de molen. In deze molen heeft de muis zijn avonturen beleefd en de molen staat er nog 
steeds. Hierdoor ontdekken leerlingen 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 molen aan het begin staat van het productieproces van ons brood. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
- Ouders kunnen De Molenmuis ook thuis voorlezen. 
- Ouders kunnen thuis aan de slag met het speelboek voor de ontwikkeling van de actieve  
   woordenschat. 
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ICT-gebruik 
Het prentenboek en een 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 het De Molenmuis pakket voor 2 weken 
Thema    : Wonen, werken en leven 
Kerndoelen   : 9, 12, 42, 44, 47 
Periode   : Gedurende het gehele jaar 
Bijzonderheden  : De Molenmuis past binnen de duurzame leesbevorderings- 
      programma’s Boekenpret en Boekenbas. De bibliotheek kan  
      bemiddelen in een bezoek van de schrijver en/of illustrator aan de 
      school. Afhankelijk van de grootte van de groep variëren de kosten 
      tussen 30 en 75 euro per uur. De bibliotheek heeft ook een  
      projectcollectie rond molens samengesteld. 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl    
Aanvragen pakket  : Het pakket De Molenmuis en de projectcollectie kan worden   
     aangevraagd bij de Bibliotheek. Contactpersoon Jolanda Robben,  
     e. j.robben@mijneigenbibliotheek.nl, t. (0595) 57 18 20. 
Aanvragen bezoek : A.D. Haveman, e. adhaveman@ziggo.nl, t. (0597) 61 87 68    
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, etc. 

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

• Een lesbrief met vier 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   : Hele jaar door 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl    
Contact    : De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij 
      de bibliotheek, Jolanda Robben  
      e. j.robben@mijneigenbibliotheek.nl t. (0598) 69 77 99 
 

       

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: HANDEL EN VERKOOP                                                                  GROEP 3-4 

 

De kiepkerel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

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

Inhoud 

De kiepkerel is een voorstelling met een lesbrief en een cd. De kiepkerel is een historische 
figuur. Hij behoorde tot een groep arbeiders, werklui en kooplieden die gedurende een 
aantal eeuwen vanuit Westfalen naar het rijkere Nederland trok om geld te verdienen. De 
kiepkerel was belangrijk, hij voorzag de mensen in de dorpen en boerderijen van allerlei 
voorwerpen die ze nodig hadden in het dagelijkse leven: brillen, snorrenbinders, garen, 
muizenvallen... kortom een veelheid aan producten. Ook zorgde hij voor de verspreiding van 
allerlei nieuwtjes. In de voorstelling met muziek zien de kinderen een aantal authentieke 
voorwerpen en horen ze wat ermee gedaan kon worden en waarom je nu geen kiepkerels 
meer ziet. De verwerking na de voorstelling bestaat uit een lesbrief met uitleg over de 
kiepkerel en de voorwerpen, en een cd. Ook bladmuziek is toegevoegd. Verschillende 
voorwerpen worden nagemaakt en de kinderen kunnen zelf voor kiepkerel spelen. 
Activiteiten in de school 
De kiepkerel komt in de klas. Spelers: Michiel Megens en Wim Dussel. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De kiepkerel komt op bezoek. De kinderen krijgen uitleg over de achtergronden van deze 
historische figuur.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Niet van toepassing.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Naar eigen inzicht van de leerkracht, in de lesbrief staan suggesties en uitwerkingen. 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                       : 45 minuten 
Thema    : De winkel aan huis, verzorging, muziek   
Kerndoelen   : 54, 55, 56 
Periode   : In overleg, seizoen 2015-2017 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Michiel Megens, e. info@michielmegens.nl  t. 050-311 08 03  

 

 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
GIN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OU 

DE  

 

 

 

 

 

PAGINA 2 VAN 2                                                                                     DE KIEPKEREL 
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De groeten van Klaasje 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

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

Inhoud 

De groeten van Klaasje is een lesbrief, bestaande uit drie delen, over de eigen omgeving van 
de leerlingen, vroeger en nu. Aan de hand van historische foto’s van het eigen dorp 
vergelijken de leerlingen straatbeelden van vroeger met het hedendaagse straatbeeld. 
Het pakket De groeten van Klaasje bestaat uit: 
- Een envelop met een brief van Klaasje en een set historische foto’s van het eigen dorp. 
- Een lesbrief en suggesties voor aanvullende activiteiten. 
Activiteiten in de school 
- De leerlingen ontvangen een mysterieuze envelop met historische foto’s, afkomstig uit het 
archief. 
- De leerlingen gaan op stap in de eigen buurt en vergelijken de straatbeelden op de foto’s 
met het huidige straatbeeld. 
- De leerlingen maken foto’s van het huidige straatbeeld. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen vergelijken historische foto’s van hun eigen omgeving met de omgeving zoals 
zij die nu kennen. Ze ervaren dat er in het straatbeeld, ten opzichte van vroeger, belangrijke 
dingen zijn veranderd. Hierbij valt te denken aan veranderingen in straatmeubilair zoals 
stoepen, stoplichten, verkeersborden, lantarenpalen, hekjes en paaltjes. Ook gebouwen in 
een straat kunnen veranderd of zelfs verdwenen zijn. 
De leerlingen ontdekken dat de omgeving waarin zij wonen verandert in de tijd, maar dat de 
sporen van vroeger nog steeds terug te vinden zijn. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Begeleiding van groepjes leerlingen tijdens de wandeling. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICT-gebruik 
De leerlingen maken (digitale) foto’s van hun eigen omgeving. Deze worden uitgeprint en 
gebruikt in de presentaties.  
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : 2,5 uur 
Thema   : Straatbeelden vroeger en nu 
Kerndoelen:  : 47, 51, 54, 55, 56 
Periode  : Hele jaar door 
Bijzonderheden : Iedere school ontvangt een map met foto’s. Bewaar de foto’s goed 
     zodat u ze opnieuw kunt gebruiken. 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Aanvragen  : Het pakket De Groeten van Klaasje kunt u aanvragen via de  
     bibliotheek, contactpersoon Jolanda Robben,    
     j.robben@mijneigenbibliotheek.nl 
Contact instelling  : Bibliotheek, Museumplein 5e, 9641 AD Veendam       
     e. j.robben@mijneigenbibliotheek.nl of t. (0598) 69 77 19 
Lesmateriaal   : Naast de map met foto’s is er digitaal lesmateriaal beschikbaar via 
              www.onspekela.nl 
 

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 5-6 

 

Kwartet in de kerk! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project Kwartet in de kerk is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inhoud 

De klas bezoekt de Willibrorduskerk in de gemeente Pekela. De leerlingen bekijken de kerk 
aan de hand van de kijkwijzer uit het lespakket. Tijdens het bezoek vullen ze alle vragen in. 
Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van het 
kwartetspel. Ze maken schetsen (of foto’s) van dingen die passen bij de categorieën die u 
vindt in het lespakket. Op school werken de leerlingen de schetsen uit die ze in de kerk 
hebben gemaakt. In de klas maken ze een kwartetspel. Aan het einde van de les kunnen de 
leerlingen met hun zelfgemaakte kerkenkwartet spelen. 
Met het project Kwartet in 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 kijkwijzer voor het bezoek aan de kerk en een handleiding bij het 
maken van een kwartetspel. Tevens is een docentenhandleiding en achtergrondinformatie 
beschikbaar. 
Activiteiten op locatie 
Bezoek aan de kerk, invullen kijkblad en maken van schetsen voor het kwartet.  
Activiteiten op school 
Verwerken van de gemaakte schetsen en maken van een kwartetspel. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 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 er prijs op stelt, kunnen er ouders worden betrokken bij de excursie.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Bij het project hoort digitaal materiaal: een USB-stick met daarop achtergrondinformatie 
over de kerk, contactgegevens van de beheerder, en enkele foto’s van de kerk.  
Op de website van de Stichting Oude Groninger Kerken (www.groningerkerken.nl) is meer 
achtergrondinformatie te vinden bij de knoppen ‘Onderwijs’ en ‘Kerken digitaal’. 
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Welke kerk kunt u bezoeken in de gemeente Pekela? 
De Willibrorduskerk in Oude Pekela. 
U kunt eventuele vragen voorleggen aan Agmar van Rijn, medewerker educatie van de 
Stichting Oude Groninger Kerken: vanrijn@groningerkerken.nl of (050)312 35 69.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : 1,5 uur op locatie, 2 uur in de klas 
Thema   : Oude kerken 
Kerndoelen:  : 37, 51 en 56  
Periode  : Gedurende het gehele jaar 
Aandachtspunten : Om een kerk te bezoeken en van binnen te bekijken wordt een  
     afspraak gemaakt met de beheerder. Deze afspraak maakt u als  
     leerkracht of cultuurcoördinator zelf, met behulp van de   
     aangeleverde contactgegevens.  
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Aanvragen  : De materialen kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Oude 
       Groninger Kerken e. vanrijn@groningerkerken.nl of  
     t. (050) 312 35 69. 
Contact   : Op de bijgeleverde USB-stick vindt u contactgegevens van de kerk. 
     Mocht u er toch niet uit komen, stuur dan een berichtje naar Agmar 
     van Rijn, vanrijn@groningerkerken.nl. Zie ook    
     www.groningerkerken.nl  

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Met karton de ruimte in 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Doelgroep 

Het project is bedoeld voor de leerlingen van groep 5/6 (kleine vouwstenen) en 7/8 (grote 
vouwstenen). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Deze workshop begint met een inleiding over het landschap en de bewoners van de 
Veenkoloniën, die sterk beïnvloed zijn door de geschiedenis van de kartonindustrie. 
Na dit geschiedenislesje gaan we 'bouwen aan een toekomst voor karton'. Dat doen we met 
behulp van vouwstenen. Vouwstenen zijn strookjes karton waarmee je constructies kunt 
bouwen naar eigen fantasie. In de toekomst zullen er veel nieuwe toepassingen bedacht 
moeten worden om de kartonfabrieken draaiende te houden. In de les gaan de leerlingen 
met de kleine vouwstenen een futuristische stad bouwen. De gebouwen of andere objecten 
die in de stad thuishoren worden individueel gebouwd maar aan het einde van de les 
worden alle werkstukken gecombineerd tot een echte stad. Van de stad worden foto's 
gemaakt in verschillend perspectief. Wanneer er met grote vouwstenen wordt gewerkt 
zullen groepen leerlingen samenwerken aan enkele gebouwen. Deze gebouwen kunnen 
groter worden dan de leerlingen zelf. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken tijdens de voorbereidende activiteit een presentatie over de 
geschiedenis van de kartonindustrie in de Veenkoloniën. Vervolgens kijken ze naar een 
website met voorbeelden van markante architectuur waarna ze gebouwen gaan construeren 
met de vouwstenen die worden beplakt met uit gekleurd papier geknipte vormen. Ten slotte 
worden alle resultaten gecombineerd tot een futuristische stad. 
Overige activiteiten 

Vooraf: De leerkracht kan met de leerlingen een kartonfabriek bezoeken. 
Nadien: De leerkracht kan de leerlingen een achtergrond laten schilderen en de stad laten 
inrichten met (zelfgemaakte) poppen, auto's, etc. en vervolgens inspelen op aspecten van 
Wereldoriëntatie zoals: schaal, plattegrond, thema stad en omgeving. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen ontdekken dat hun omgeving is gevormd door de ontvening en de industriële 
revolutie waaronder met name de kartonindustrie. Vele leerlingen komen erachter dat hun 
voorouders hebben bijgedragen aan datgene wat er tot stand is gekomen en dat zij - als 
nieuwe generatie - weer vooruit moeten denken om de toekomst veilig te stellen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Gesprekken voeren met familie en kennissen over hun relatie tot de kartonindustrie. 
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ICT-gebruik 
Gebruik van digibord is noodzakelijk. De leerlingen gaan foto's en filmpjes maken van de 
stad met een digitale camera. Deze foto's worden geëxposeerd op de website van de school. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie 

Tijdsduur  : Inleiding 30 minuten, verwerking van het thema 90 minuten 
Thema   : Karton, industriële revolutie, omgeving, cultureel erfgoed 
Kerndoelen  : 1, 32, 37, 44, 54, 55 
Periode  : Hele jaar 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Aanvragen  : Egbert Pikkemaat (beroepskunstenaar in de klas), egbert@3dmail.nl 
Contact    : Egbert Pikkemaat, egbert@3dmail.nl 
Adres    : Asingastraat 3, 9716 EK Groningen 
Lesmateriaal uitleen : egbert@vouwstenen.nl  |  egbert@3dmail.nl 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA 2 VAN 2                    MET KARTON DE RUIMTE IN 



  



ONDERWERP:  SCHEEPVAART                                                                GROEP 7-8 

 

Schip vol verhalen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project over de spitse praam Familietrouw is bedoeld voor de groepen 7 en 8. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De Familietrouw is het oudste nog in originele staat verkerende binnenschip van de 
provincie Groningen. Het liep in 1894 in Stadskanaal van stapel voor de familie Drost uit 
Wildervank. Het schip vervoerde niet alleen turf, maar alles waar maar ‘handel’ in zat. De 
leerlingen bezoeken, na de voorbereiding op school, het schip. Op een kleine oppervlakte 
woonden ooit een vader en moeder met acht kinderen. Waar poetsten ze hun tanden? Waar 
is de WC? Waar gingen ze naar school? De schippers van De Familietrouw vertellen het hele 
verhaal.  
Activiteiten in de school 
Voorbereidende les op school. De docent kan de lesbrief Familietrouw downloaden via de 
website van het Veenkoloniaal Museum: www.veenkoloniaalmuseum.nl of 
www.familietrouw.nl.  
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen maken kennis met het leven aan boord van een oud binnenschip. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de ligplaats van De Familietrouw.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De docenten kunnen de lesbrief downloaden. Verder is het ouderwets sfeer proeven en 
ruiken.                      
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Praktische informatie 

Tijdsduur  : Voorbereidende activiteit 1 lesuur, bezoek Familietrouw 1 uur 
Thema   : Wonen zoals je nooit zult wonen 
Kerndoelen  : 54, 55, 56 
Periode  : mei-oktober 
Bijzonderheden : Het museum vaart met het schip naar een locatie in de buurt van de 
     school 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Marleen Strikkers, e. strikkers@veenkoloniaalmuseum.nl  
     t. (0598) 36 42 24 
     Veenkoloniaal Museum  Museumplein 5  9641 AD  Veendam 
 

 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Van aardappel tot snoep 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project Van aardappel tot snoep is bedoeld voor de groepen 7 en 8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De leerlingen komen erachter dat niet alleen patat uit aardappelen wordt gemaakt maar ook 
snoep. Ze ontdekken waar zetmeel in is verwerkt en waarom meneer Willem Albert Scholten 
gezien kan worden als de voorloper van Dagobert Duck. Na een voorbereidende les op 
school bezoeken ze het Veenkoloniaal Museum.  
Activiteiten in de school 
Met eenvoudige proefjes zien leerlingen dat zetmeel uit aardappelen kan worden 
gewonnen. Ze leren dat zetmeel in bijna alle producten zit. Zo worden ze gewaar dat 
bijvoorbeeld kleding en papier asgrauw zouden zijn zonder zetmeel. 
Overige activiteiten 
Aardappelstempels maken en naar eigen inzicht.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen ontdekken op school en in het Veenkoloniaal Museum dat naast strokarton, 
zetmeel hét product van de Veenkoloniën was.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar het Veenkoloniaal Museum te Veendam. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Niet van toepassing.                               DE BEER VAN BRAM 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek museum 1 lesuur  
Thema   : Voedsel en industrie 
Kerndoelen  : 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
Periode  : Hele jaar door 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact   : Marleen Strikkers, e. strikkers@veenkoloniaalmuseum.nl  
     t. (0598) 36 42 24 
     Veenkoloniaal Museum  Museumplein 5  9641 AD  Veendam  
 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Stolpersteine 
Een steen een naam een herinnering 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project Stolpersteine. Een steen een naam en herinnering is bedoeld voor groep 7 en 8. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op steeds meer plekken in Nederland verschijnen Stolpersteine in het straatbeeld. In een 
straat of voor een huis worden stenen met namen geplaatst als duidelijk herkenbare 
monumenten voor de slachtoffers van de terreur van de Tweede Wereldoorlog. 
Stolpersteine. Een steen een naam een herinnering is een project bestaande uit zes 
verschillende lessen: 

De eerste drie lessen zijn basislessen waarbij de leerlingen onderzoek doen naar de 
Stolpersteine in de eigen omgeving. Daarnaast zijn er ook drie verdiepingslessen: 

• Een inhoudelijke verdiepingsles waarbij leerlingen onderzoek doen naar de redenen van 
terreur tegen de mensen in de eigen omgeving. Dit heeft vaak te maken met de grotere 
oorlogsthema’s. Jodenvervolging, April-Mei stakingen of Collaboratie en verzet. 

• Een thematische verdiepingsles over de werking van het geheugen waarmee wij verhalen 
herinneren of vergeten. 

• Een thematische verdiepingsles waarbij leerlingen interviews leren afnemen én deze 
leren verwerken 

Activiteiten in de school 
De leerling activiteiten verschillen per les. Zo is basisles 1 een les waarbij de leerlingen 
onderzoek moeten doen met behulp van internet en basisles 2 een discussieles. Omdat het 
project over Stolpersteine in de eigen omgeving gaat is het uiteraard ook belangrijk dat de 
leerlingen onderzoek doen ‘buiten de school’. Dit wordt gedaan in basisles 3. Ook bij de 
verdiepingslessen staan verschillende activiteiten en vaardigheden centraal, zoals 
interviewen of het doen van onderzoek naar het geheugen en herinneringen van mensen. 
Overige activiteiten 
Zowel de basislessen als de verdiepingslessen kunnen ‘los van elkaar’ gegeven worden. De 
docent kan hierin zijn eigen route bepalen.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken de Stolpersteine in hun eigen omgeving en leren de 
mensen en de herinneringen achter de stenen kennen. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school langs de Stolpersteine. 
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Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school langs de Stolpersteine. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Bij verschillende lessen doen de leerlingen onderzoek met behulp van boeken en internet. 
Belangrijk hierbij zijn de verhalen op www.deverhalenvangroningen.nl. Hiervoor is een 
computer nodig met internetaansluiting.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktische informatie 

Tijdsduur  : Afhankelijk van de beschikbare tijd kan de docent zijn eigen lesroute  
     vormgeven. Basisles 1 en 2: 60 minuten, basisles 3 circa 2 dagdelen. 
       Verdiepingsles 1: 1 dagdeel, verdiepingsles 2: 1 uur, verdiepingsles  
       3: 3 dagdelen. 
Thema   : Tweede Wereldoorlog 
Kerndoelen  : Oriëntatie op jezelf en de wereld 51, 52, 55, 56 
Periode  : Hele schooljaar 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl    
Contact    : Erfgoedpartners Museumhuis, Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen 
     e. info@erfgoedpartners.nl  t.  (050) 313 00 52 

 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Ons Pekela 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project Ons Pekela is bedoeld voor groep 8. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Facultatief programma.  
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Colofon 
Het erfgoededucatietraject ‘Ons Pekela’ is samengesteld door Erfgoedpartners, Museumhuis 
en CultuurClick Groningen, Jolanda Robben en Mieke Wind (www.onspekela.nl), in nauwe 
samenwerking met de erfgoedinstellingen en de basisscholen in de gemeente Pekela. 

Dit project is mogelijk gemaakt met financiële steun van het samenwerkingsverband 
Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen en de financiële bijdrage van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, de gemeente Groningen en de provincie.  

Aan deze uitgave werkten mee: 
Monique Beijer, illustraties en vormgeving  
Evert Winkel, foto’s illustraties   
Tineke de Danschutter, consulent erfgoed en publiek, Erfgoedpartners Museumhuis 
Roely Klok, coördinator erfgoededucatietrajecten, Erfgoedpartners Museumhuis 
Gino Huiskes, consulent erfgoedonderwijs, CultuurClick Groningen 
Anja Reenders, regioconsulent, CultuurClick Groningen 
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