
 
Deze map hoort bij het erfgoedtraject ‘Erfgoedschatten van Slochteren’. 

De map bevat beschrijvingen van negen erfgoedprogramma’s  
voor het primair onderwijs. 

Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in de 
gemeente Slochteren, in samenwerking met de basisscholen. Naast een korte 

beschrijving van de inhoud van ieder programma biedt deze map praktische informatie 
voor het organiseren van een bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. 

 

 



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

Beste Leerkracht! 

De school waar u werkt staat in de gemeente Slochteren. Een gemeente die rijk is aan 
molens, kerken, musea en buitenplaatsen. Erfgoedschatten die zeer de moeite van het 
bezoeken waard zijn. Vandaar dat ze een plek hebben gekregen in het erfgoedtraject van de 
gemeente Slochteren. 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 map als schatkaart gebruiken. 

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

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

Groep Titel Project Erfgoedinstelling 

1 en 2 Het nieuwe oude huis 
 

Erfgoedpartners 

1 en 2 De Molenmuis Slochter Molenstichting 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Stichting Oude Groninger Kerken 

3 en 4 Arm en rijk. Leven op de Fraeylemaborg Fraeylemaborg Slochteren 

5 en 6 Bezoek uit 1700 Stichting Historisch Vertellen 

5 en 6 Mijn opa in Slochteren Bibliotheek 

7 en 8 De Waterwasstraat De Waterwasstraat 

7 en 8 New Follies Fraeylemaborg Slochteren 

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

Erfgoedpartners 

7 en 8 De Monumentenfietstocht* Stichting Cultureel Slochteren 

* Vrije extra keuze. 

 



 

De Map  

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

Werkwijze 
De inschrijving voor Erfgoedschatten Slochteren 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 Slochteren 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. 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

in het volgende schooljaar. 
 
Lesmateriaal digitaal 
Van verschillende projecten kunt u het lesmateriaal digitaal downloaden. Kijk hiervoor op de 
website van 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, Museumhuis (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 

• 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 
Aanvragen pakket :  De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij 
      Henk Helmantel in Froombosch, e.  henkhelmantel@home.nl;  
      t.  06 42 26 77 54.  
 

 

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

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

Doelgroep 

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

Inhoud 

De Molenmuis is een prentenboek voor kleuters dat gaat over een muis die allerlei 
avonturen beleeft in een van de molens in Slochteren. Avonturen met de molenaar, de kat, 
de hond en de meid. Samen vormen ze een boeiend verhaal. Dit boek is onderdeel van de 
molenleskist van het Groninger Molenhuis. De molenaarsknecht brengt de leskist in de klas. 
Met De Molenmuis en de materialen uit de leskist kunnen de leerlingen kennismaken met de 
geschiedenis en techniek van een molen. De leerkracht kan: 
- het prentenboek voorlezen en het digitale prentenboek laten zien 
- werken met het speelboek De Molenmuis. In dit speelboek wordt ook aandacht besteed  
   aan de techniek in de molen 

- de leerlingen laten zien hoe een molen werkt. 

Activiteiten in de school 
- De leerlingen werken in een circuit aan opdrachten rond molens. 
- 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. 
Nadat het prentenboek op school is gelezen en besproken en de opdrachten uit de 
molenleskist zijn gedaan, volgt een bezoek aan de molen. Daar maken de leerlingen kennis 
met de molen en de molenaar. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 alles in beweging kan 
zetten en dat de molens verschillende doeleinden dienen. De graanmolen staat aan het 
begin van het productieproces van brood. De poldermolen zorgde vroeger voor droge 
voeten. 

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

Inbreng ouders 
Begeleiding tijdens de excursie. Ouders kunnen met hun kind  later nogmaals de molen 
bezoeken. 
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ICT-gebruik 
Het prentenboek en een cd-rom met werkmaterialen voor woordenschatontwikkeling zijn 
ook beschikbaar voor het digitale schoolbord. Er is een digitaal prentenboek beschikbaar van 
De Molenmuis. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De school leent de molenaarsleskist voor een aantal weken. 
Thema    :  Wonen, werken en leven. 
Kerndoelen   : 9, 12, 42, 44, 47, 56 
Periode   : Gedurende het gehele jaar. 
Bijzonderheden  : De Molenmuis past binnen de duurzame leesbevorderings- 
      programma’s Boekenpret en Boekenbas.  
Aanvragen pakket :  De molenaarsleskist kan worden gereserveerd bij de Slochter  
      Molenstichting  
Contact  :  henkhelmantel@home.nl; 06 42 26 77 54 
Aandachtspunten :  Nadat er een afspraak is gemaakt voor het bezoek aan de molen,  
      krijgt de school een mail waarin allerlei praktische zaken staan  
      vermeld, zoals groepsindeling, parkeren, et cetera. 

 
 

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

Doelgroep 

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

Inhoud 

De kerk is vaak het oudste gebouw in een dorp. Nergens anders in Europa vind je zoveel 
oude, vaak middeleeuwse, kerken in één gebied. Je kunt de kerk zien als een 
geschiedenisboek waarin je van alles kunt zien: middeleeuwse elementen maar ook veel 
sporen van de eeuwen daarna.  
Met het project Geknipt voor de kerk maken kinderen op een speelse manier kennis met 
oude kerken. Ze worden uitgedaagd om actief te kijken naar dit erfgoed, dat  in hun eigen 
omgeving te vinden is. 
Het lespakket omvat een presentatie (Prezi) voor een voorbereidende les op school op het 
digitale schoolbord. Voor elk kind ontvangt u een papieren kijkwijzer voor het bezoek aan de 
kerk, en knip- en plakbladen voor verwerkingslessen op school. Ook krijgt u een duidelijke 
docentenhandleiding op papier aangeleverd. De Prezi en (facultatief te gebruiken) 
achtergrondinformatie krijgt u aangeleverd op een USB-stick.  
Activiteiten in de school 
Voorbereiding met de Prezi en verwerking van de leerstof met behulp van knip- en 
plakbladen.    
Activiteiten op locatie 
Bezoek aan de kerk en invullen kijkblad. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ICT-gebruik 
Bij het project hoort digitaal materiaal: een Prezi ter inleiding op het project, 
achtergrondinformatie over kerken in de gemeente en contactgegevens van lokale 
beheerders en foto’s van enkele kerken. 
Op de website van de Stichting Oude Groninger Kerken www.groningerkerken.nl is meer 
achtergrondinformatie te vinden bij de knoppen ‘Onderwijs’ en ‘Kerken digitaal’. 
 
 
 
                   GEKNIPT VOOR  DE KERK 
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Welke kerken kunt u bezoeken in de gemeente Slochteren? 
In diverse dorpen in de gemeente Slochteren staan geschikte kerken om met de klas te 
bezoeken. U krijgt bij aanmelding advies over een kerk in de buurt, en u kunt via  
e.   basteleur@groningerkerken.nl of t.   (050)312 35 69 eventueel overleggen met Inge 
Basteleur over welke kerk u graag wilt bezoeken.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : 3 tot 5 keer een half uur (exclusief eventuele reistijd).  
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.   

Bijzonderheden : De kerken in de gemeente Slochteren zijn niet in bezit van de      
  Stichting Oude Groninger Kerken. U ontvangt contactgegevens van    
  plaatselijke kerkbeheerders, met wie u een afspraak kunt maken om  
  de kerk te bezoeken met uw klas en om dit bezoek af te stemmen. U  
  bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen en maken van de  
  afspraak. U kunt met de beheerder de wederzijdse verwachtingen 
  van het kerkbezoek bespreken.  

Aanvragen  : De materialen kunnen worden aangevraagd bij de Stichting Oude 
    Groninger Kerken     
    e.  basteleur@groningerkerken.nl of   t. (050) 312 35 69 

Contact   : Op de bijgeleverde USB-stick vindt u contactgegevens  van alle kerken 
     in de buurt. Mocht u er toch niet uitkomen, stuur dan een berichtje 
     naar  Inge Basteleur (educatie) e. basteleur@groningerkerken.nl met 
     uw vraag. 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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Arm en rijk; leven op de Fraeylemaborg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Arm en rijk; leven op de Fraeylemaborg is bedoeld voor de leerlingen van groep  
3 en 4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Arm en rijk; leven op de Fraeylemaborg laat de kinderen kennismaken met de 
Fraeylemaborg.  Ze komen te weten hoe men woonde en leefde op een borg rond 1880. 
Niet alleen was er een rijke familie maar waren er ook knechten en dienstbodes die het werk 
deden.  Door spelend en lerend bezig te zijn met het thema ervaren de leerlingen het 
verschil tussen vroeger en nu en tussen arm en rijk. De kinderen komen in verschillende 
kamers en leren wat de functie van die kamer was. Ook van verschillende voorwerpen leren 
ze de functie kennen.  
Activiteiten in de school 
Een medewerker van de Fraeylemaborg bezoekt de klas voorafgaand aan het bezoek. Door 
middel van een verhaal dat zich afspeelt op de borg en waarin twee kinderen de hoofdrol 
spelen, wordt het thema geïntroduceerd. Kinderen maken kennis met de Fraeylemaborg.  
Het verhaal wordt begeleid door foto’s op het digibord en door oude voorwerpen uit een 
leskist.   
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht, opties zijn onder andere een kleurplaat laten kleuren 
van de Fraeylemaborg of een tekening bij het verhaal maken. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 3 en 4 bezoeken de Fraeylemaborg. Na een korte introductie wordt 
de groep verdeeld. De helft van de groep gaat naar de keuken en keldervertrekken. Hier 
wordt vertelt over het leven van de mensen die op de borg werkten.  De kinderen mogen 
zich verkleden als arme kinderen rond 1880. Daarna volgen er een aantal opdrachten die het 
leven in de personeelsvertrekken moeten verduidelijken. 
De andere helft van de groep blijft eerst boven in de mooie kamers. Hier volgt een uitleg 
over het rijke leven op een borg. De kinderen mogen zich verkleden en daarna enkele 
kamers zoeken en vragen beantwoorden over deze kamers. Ook is er een doe opdracht 
waarin het leven op een borg naar voren komt. Halverwege het bezoek wisselen de groepen 
zodat alle kinderen alle opdrachten doen. Na afloop volgt een gezamenlijke afsluiting in de 
Kleine Zaal en wordt de kinderen naar hun bevindingen gevraagd. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar de Fraeylemaborg. Begeleiding tijdens de opdrachten in 
de Fraeylemaborg is nodig. Graag per vijf kinderen een begeleider. 
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ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen foto’s op het digibord die horen 
bij het verhaal. Tevens kan de site van de Fraeylemaborg bekeken worden. Hier is een korte 
tekenfilm te zien over het ontstaan en de geschiedenis van de borg.    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EP  

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende bezoek school 30 minuten; bezoek Fraeylemaborg
     90 minuten             
Thema   : Vroeger en nu, arm en rijk, wonen, geschiedenis, borgen 
Kerndoelen  : 1, 2, 3, 12, 34, 35, 37, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56 
Periode  : september- juli 
Aanvragen  : Afdeling educatie:  Annet Westrup,  annetwestrup@fraeylemaborg.nl 
Contact instelling  : e.info@fraeylemaborg.nl; t. (0598) 421568 
Adres instelling : Hoofdweg 30, 9621 AL  Slochteren 

 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Bezoek uit 1700 

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

Doelgroep 

Het project Bezoek uit 1700 is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op uitnodiging van de kinderen komen enkele mensen op bezoek, die 300 jaar geleden in 
Slochteren woonden. Gestoken in kleding uit die tijd, vertellen zij over hun leven en hun 
relatie tot de in Slochteren welbekende Henric Piccardt. De ontmoeting kan zowel in de klas 
als op een historische locatie  plaatsvinden. 
De volgende historische figuren kunnen worden uitgenodigd: Hermanna Piccardt en Anna 
Habina Lewe van Middelstum, familieleden van Piccardt en zijn vrouw Anna Rengers; Maria 
Brunsveld, de echtgenote van schilder Hermannus Collenius; orgelbouwer Arp Schnitger; 
meestermetselaar Henric Coeur; dienstmeid Cornelia Sipkema en arbeidersweduwe Sientje 
Schaaphok. Dit project is een onderdeel van het vertelproject ‘Rondom Piccardt’. 
Zie voor meer informatie: www.rondompiccardt.com. 
Activiteiten in de school 
De leerkracht bereidt samen met de leerlingen het bezoek voor, zorgt voor een goed verloop 
en begeleidt de verwerking. Er is een handleiding met informatie, lesbeschrijvingen en 
suggesties om het project te koppelen aan verschillende vakken. 
In de voorbereidende les kiezen de kinderen wie ze willen uitnodigen. Samen bedenken ze 
vragen die ze aan het bezoek willen stellen, maken een tekst voor de uitnodiging en 
schrijven een brief. 
In de erfgoedles wordt het bezoek ontvangen. De gasten reageren op de uitnodiging en 
vertellen hun verhaal. Hierin wordt een deel van de antwoorden op de vragen van de 
kinderen al verwerkt. Daarna is er gelegenheid voor een gesprek waarin ruimte is voor 
andere vragen en opmerkingen van de leerlingen. 
Afhankelijk van de personages kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen zoals 
het dagelijks leven in de 17e eeuw (van armen, rijken, ambachtslieden, kunstenaars), 
indrukwekkende gebeurtenissen (zoals de Sint Maartensvloed), cultuur (bouwen, 
schilderkunst, muziek), monumenten (kerken van Harkstede en Slochteren, de 
Fraeylemaborg, de verdwenen borg Klein Martijn), landschap (historische namen en 
plaatsen), het graven van het Slochterdiep en de betekenis ervan voor handel en 
scheepvaart en natuurlijk het avontuurlijke levensverhaal van Henric Piccardt dat de levens 
van de personages aan elkaar verbindt. 
De verwerking vindt plaats in de klas en wordt uitgevoerd door de leerkracht. Deze maakt 
een keuze uit de aangeboden mogelijkheden waaronder het bekijken van oude kaarten van 
het gebied en die vergelijken met nu; lessen woordenschat; rekenen met oude maten; 
portretten maken en inleven in emoties (soemo). 
Activiteiten op locatie 
In overleg kan het bezoek op een historische locatie plaats vinden, bijvoorbeeld in de 
monumentale kerk van Harkstede. 
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Overige activiteiten 
Ter aanvulling op de verwerkingslessen kan een bezoek gebracht worden aan een 
historische locatie in de buurt. Wie schildersvrouw Maria Brunsvelt op bezoek heeft gehad, 
wil misschien de portretten van Henric Piccardt en Anna Rengers in de Fraeylemaborg zien. 
Of een kijkje in de borgkeuken nemen, waar Cornelia Sipkema af en toe werkte. Wie het 
verhaal van Sientje gehoord heeft, kan nog eens langs het Slochterdiep lopen en kijkt daar 
dan vast met andere ogen naar. En in de monumentale kerk van Harkstede is nog altijd het 
werk van meestermetselaar Henric Coeur en orgelbouwer Arp Schnitger te zien! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Het bezoek confronteert de kinderen op speelse wijze met het lokale erfgoed in hun eigen 
omgeving en de verhalen die daarbij horen. Dit levert een bijdrage aan hun cultureel en 
historisch bewustzijn. De verhalen van de personages bieden, elk vanuit hun eigen 
perspectief, een blik op het 17e -eeuwse leven in en rond Slochteren. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Wanneer de les op locatie wordt gegeven, kunnen ouders worden ingeschakeld  voor 
vervoer en begeleiding. 
 
Praktische informatie 
Tijdsduur   : Voorbereiding 1 of 2 lessen; bezoek 1 les; verwerking 1 of meer  

  lessen 
Thema   : Cultureel erfgoed van de gemeente Slochteren 
Kerndoelen  : 1,2,3,5,8,26-30, 33,48,50-53, 56 
Periode  : Gedurende het hele jaar 
Inschrijven  : Inschrijven via Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl. 
Aanvragen  : Stichting Historisch Vertellen 
Contactpersoon : Kleioskoop, Bernardine Beenackers 
     (024) 66 39 834   (06)53 26 06 09 

  info@kleioskoop.nl 
 
Contactadres ‘Rondom Piccardt’:  

  Karla Ubels 
  (050) 404 15 45 (tijdens kantooruren) 
  (050) 404 19 81 (buiten kantooruren) 
  e-mail: info@rondompiccardt.com 

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

Doelgroep 

Het project Mijn opa in Slochteren is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

In het project Mijn opa in Slochteren vraagt Jaap van Dinter hulp bij het vinden van 
informatie over die plekken die zijn opa zich herinnert. Opa ging als bleekneusje in 1941 van 
Rotterdam naar Slochteren om aan te sterken. Leerlingen praten in de voorbereidende les 
over vroeger en nu en gaan met de mediacoach van de bibliotheek op zoek naar informatie. 
De leerkracht kan ter afsluiting met de kinderen langs de plekken fietsen die opa zich 
herinnert en ze sluiten het project af met het mailen van de resultaten van hun zoektocht 
naar Jaap van Dinter. 
Activiteiten in de school 
•  Een voorbereidende les waarin de brief van Jaap van Dinter met foto’s van het 
 Slochteren van vroeger wordt behandeld. Het boek ‘Jaap van Dinter op de Veenhorst’ 
 van H. te Merwe vormde de aanleiding voor het project. De opa van Jaap van Dinter, 
 die als  bleekneusje in Slochteren is geweest, vraagt zich af hoe het Slochteren uit zijn 
 herinneringen er nu uit ziet. Het gesprek in de klas gaat over hoe het vroeger was en 
 de verschillen tussen nu en toen.  
• Een workshop van 1 uur door de mediacoach van de bibliotheek. Het verzoek van 
 Jaap van Dinter is om zijn opa te helpen bij het zoeken naar informatie, onder andere 
 op internet. Op een speciale  weblog staan foto’s en links naar website en vragen van 
 opa. Zo krijgen leerlingen een beeld van opa en zijn tijd en kunnen ze op 
 betrouwbare  sites informatie vinden. 
• Afronding door de leerkracht bijvoorbeeld door het lopen/fietsen van de route langs 
 de plekken die opa zich herinnert en kijken naar en fotograferen van de situatie, zoals 
 die nu is. Zo mogelijk in samenwerking met de historische vereniging eventueel af te 
 sluiten met een bijeenkomst met opa’s en oma’s. Het mailen van de resultaten naar 
 Jaap van Dinter voor verwerking op zijn weblog. De leerkracht maakt hieruit zelf een 
 keuze. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 ontdekken dat aan locaties verhalen zijn verbonden en dat 
die verhalen doorgegeven kunnen worden. Ze ervaren dat die verhalen generaties lang 
kunnen blijven bestaan. Ze kijken met andere ogen naar locaties, zijn er door de verhalen 
meer mee verbonden. Ze ontdekken dat onderzoek naar het verleden kan door boeken en  
websites te raadplegen en door het verkrijgen van informatie van personen. 
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Inbreng ouders 
Eventueel foto’s of voorwerpen van vroeger meenemen naar school. Praten over vroeger. 

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

ICT-gebruik 
Leerlingen gaan op zoek naar informatie in betrouwbare bronnen op internet. De 
mediacoach gebruikt graag een computer, beamer en scherm of een digibord. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                  : Voorbereidende activiteit 30 minuten, workshop mediacoach 1 uur, 
     verwerking wandel-/fietstocht of resultaten mailen 1 uur.  
Thema   : Vroeger en nu, bleekneusjes, foto’s, bronnenonderzoek 
Kerndoelen  : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 37, 50, 51, 53, 54, 56 
Periode  : Gehele schooljaar 
Aanvragen  : Bibliotheek Hoogezand 
Contact instelling : s.visser@mijneigenbibliotheek.nl 
Adres instelling : Gorecht-Oost 32, 9603  AA  Hoogezand 
Lesmateriaal                : Brief en weblog bij aanvang van het project. Dit lesmateriaal wordt 
     zoveel mogelijk aangepast aan de directe omgeving van de school. 
 
 

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

Doelgroep 

Het project De Waterwasstraat is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Hoe wordt ons rioolwater gezuiverd? En hoe ging dat in vroeger tijden? De Waterwasstraat 
gaat over de geschiedenis, de werking en het belang van rioolwaterzuivering in het 
algemeen en die van de zuiveringsinstallatie van Slochteren in het bijzonder, een klein 
gebied van industrieel erfgoed aan het Slochterdiep.  
De Waterwasstraat bestaat uit twee delen:  
1) Een voorbereidende les op school, verzorgd door de leerkracht zelf, met behulp van een 
Prezi en potjes met water uit verschillende stadia van het zuiveringsproces; 
2) Een bezoek aan de voormalige rioolwaterzuivering aan het Slochterdiep, verzorgd door 
een gastdocent.  
Activiteiten in de school 
De voorbereidende les op school wordt verzorgd door de leerkracht zelf met behulp van een 
Prezi en potjes met water uit verschillende stadia van het zuiveringsproces. In deze Prezi 
wordt de geschiedenis en het belang van rioolwaterzuivering behandeld en het toenmalige 
zuiveringsproces van de waterzuivering in Slochteren. Daarnaast wordt getoond wat een 
Rube Goldbergmachine is: een creatief bouwwerk, waarbij een beweging alsmaar wordt 
doorgegeven.  
Activiteiten op locatie 
Vervolgens brengt de klas een bezoek aan de voormalige rioolwaterzuivering van Slochteren, 
waar ze onder leiding van een gastdocent in groepjes van vier werken met diverse stapels 
bouwmateriaal. Om de mooiste stapel te kunnen bemachtigen, spelen de leerlingen een 
quiz, waarbij de informatie uit de eerste les aan bod komt. Het groepje dat de quiz het beste 
maakt heeft de eerste keuze, het groepje dat volgt de tweede keuze, enzovoorts. Met dit 
materiaal bouwt elk groepje een Rube Goldbergmachine, waarbij het water de motor van de 
beweging is.  
Overige activiteiten 
Naar inzicht van de leerkracht. De leerkracht kan hierbij gebruik maken van de lesbrief met 
extra uitleg en informatie.      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken de voormalige rioolwaterzuivering van Slochteren, 
een klein gebied van industrieel erfgoed aan het Slochterdiep. De leerlingen leren over de 
geschiedenis, de werking en het belang van rioolwaterzuivering in het algemeen en over die 
van de zuiveringsinstallatie van Slochteren in het bijzonder.  
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Inbreng ouders 
Bij het bezoek aan de voormalige rioolwaterzuivering is actieve begeleiding van minstens 
één ouder per acht kinderen gewenst.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Voor de voorbereidende les op school ontvangt de leerkracht de link naar een Prezi. Deze 
online presentatie kan vervolgens in de klas worden gebruikt. Uiteraard is hier wel een 
internetaansluiting, een computer met beamer of een digibord voor nodig.  
 
NB: als de Prezi niet geopend kan worden, dan ligt dat hoogstwaarschijnlijk aan de 
beveiliging van het netwerk of de internetverbinding. In dat geval is het mogelijk de Prezi via 
We Transfer toe te sturen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Praktische informatie 

Tijdsduur  : - Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek aan de voormalige 
     rioolwaterzuiveringsinstallatie 1,5 uur (exclusief reistijd)    

  - Verwerking naar eigen inzicht 
Thema  : De geschiedenis, de werking en het belang van rioolwaterzuivering 
Kerndoelen  : 39, 44, 45, 56  
Periode  : april – oktober (in verband met het weer)  
Aanvragen  : Bij Platform GRAS 
Contact instelling  : info@platformgras.nl (o.v.v. Waterwasstraat) of 050 312 33 95 
Adres instelling : Bloemsingel 1001, 9714 AX Groningen 
Aandachtspunten : - Nadat er een afspraak is gemaakt, krijgt de leerkracht een lesbrief   

   met daarin de link naar de Prezi en extra praktische en inhoudelijke    
   informatie.  

    - Let op: bij de voormalige rioolwaterzuivering is geen toilet    
    aanwezig! 

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

Doelgroep 

Het project New Follies is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

- 
Activiteiten in de school 
-  
Activiteiten op locatie 
- 
Overige activiteiten 
-      
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
-  
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Inbreng ouders 
-  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Praktische informatie 

Tijdsduur  : - 
Thema  : - 
Kerndoelen  : -  
Periode  : -  
Aanvragen  : - 
Contact instelling  : - 
Adres instelling : - 
Aandachtspunten : - 
 
 
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 een herinnering is bedoeld voor de leerlingen 
van 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 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. 
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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 
Aanvragen  : Erfgoedpartners, Museumhuis  e.  info@erfgoedpartners.nl 
Contact instelling  : Erfgoedpartners, Museumhuis e. info@erfgoedpartners.nl 
     t.  (050) 313 00 52 
Adres instelling : Lopende Diep 8, 9712 NW Groningen 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De Monumentenfietstocht 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De Monumentenfietstocht is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8.Het 
thema van de fietstocht sluit aan bij het thema van de Open Monumentendag. Dit thema 
wordt  jaarlijks bepaald door de landelijke Stichting Open Monumentendag. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud 

Leerlingen bewust maken van de  ‘schatten’ in hun eigen omgeving. Al fietsend maken ze 
kennis met hun omgeving. Deze fietstocht is de bekroning van het hele traject 
erfgoedschatten van Slochteren. Er worden jaarlijks twee tochten uitgezet. Afhankelijk van 
het thema wordt bekeken waar de tocht het beste kan plaatsvinden. 
Scholen kunnen aangeven aan welke tocht ze willen deelnemen. Zijn er teveel aanmeldingen 
voor één tocht, dan heeft de werkgroep de vrijheid één of meer scholen anders in te delen. 
Activiteiten in de school 
Het is de bedoeling dat de leerlingen de dagen na de fietstocht op school een opdracht 
maken, bijvoorbeeld  het maken van een poster of het maken van een plattegrond. De 
opdracht heeft te maken met het thema. De opdrachten worden door de werkgroep 
opgehaald en door een jury beoordeeld. Voor het jureren wordt de burgemeester gevraagd 
of de wethouder cultuur met de ambtenaar cultuur en een lid van de werkgroep. 
De winnende groep wordt op het gemeentehuis ontvangen en krijgt een prijs uitgereikt. (In 
2013 was dit een dagdeel ‘kunstenaar in de klas’.) Voor de nummers twee en drie is er taart 
op school. 
Overige activiteiten 
De leerlingen gaan met hun ouders nogmaals naar de bezochte locaties. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 

De leerlingen ontdekken dat objecten in hun eigen omgeving er vaak al heel lang staan. 

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

Inbreng ouders 

Ouders of grootouders fietsen mee voor de begeleiding van de groepen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Praktische informatie 
Tijdsduur                      : Lesbrieven worden met het rooster twee weken voor de fietstocht 
     door de werkgroep bezorgd bij de scholen. 
Thema   : Afhankelijk van het onderwerp van Open Monumentendag 
Kerndoelen  : 51 en 56 
Periode  : De fietstocht wordt meestal gehouden op de dinsdag voor Open 
     Monumentendag. 
Bijzonderheden : De organisatie hiervan ligt in handen van de werkgroep monumenten 
     van de Stichting Cultureel Slochteren De werkgroep werkt hiervoor 
     samen met vrijwilligers van de kerken, het waterschap Hunze en Aa’s, 
     Staatsbosbeheer, bewoners van het stationsgebouw in Kolham, de 
     Slochter Molenstichting en anderen.  
Contact instelling  : Stichting Cultureel Slochteren, Janny Bolhuis, t. (050) 4041452 
      e. j.bolhuis@planet.nl 

 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Colofon 
 
Het project ‘Erfgoedschatten van Slochteren’ is samengesteld door Erfgoedpartners, 
Museumhuis en CultuurClick Groningen in nauwe samenwerking met de erfgoedinstellingen 
en de basisscholen in de gemeente Slochteren. 
 
Jaar van uitgave  : 2014 
Oplage    : 65 exemplaren 
Illustraties en vormgeving : Monique Beijer 
Foto’s illustraties  : Evert Winkel 
     
 

Deze uitgave 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 Groningen en de gemeente 
Slochteren.  
 
Aan deze uitgave werkten mee: 
Tineke de Danschutter, consulent erfgoed en publiek, Erfgoedpartners, Museumhuis 
Roely Klok, coördinator erfgoededucatietrajecten, Erfgoedpartners, Museumhuis 
Gino Huiskes, consulent erfgoedonderwijs, CultuurClick Groningen 
John Schreurs, regioconsulent, CultuurClick Groningen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          


