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Het erfgoededucatietraject ‘Erfgoedschatten van Winsum’. 
omvat acht erfgoedprogramma’s voor het primair onderwijs.  

Deze programma’s zijn ontwikkeld door verschillende erfgoedinstellingen in 
samenwerking met de basisscholen. Naast een korte beschrijving van de inhoud van 

ieder programma wordt praktische informatie gegeven voor het organiseren van een 
bezoek aan een van de deelnemende erfgoedinstellingen. 

 

  



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

Beste Leerkracht! 

De school waar u werkt staat in de gemeente Winsum. Een omgeving die rijk is aan 
erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken waard zijn. Vandaar dat deze een plek 
hebben gekregen in het erfgoededucatietraject van de gemeente Winsum. 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 acht mooie ervaringen op zak hebben. Ervaringen die ze zich later ongetwijfeld 
nog zullen herinneren. 

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

Groep Titel Project Erfgoedinstelling 

1 en 2 De Molenmuis 
 

Molen De Ster Winsum 

1 en 2 Zoals vroeger 
Openluchtmuseum  
Het Hoogeland Warffum 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Stichting Oude Groninger Kerken 

3 en 4 Marie, dienstmeisje op Verhildersum Borg Verhildersum Leens 

5 en 6 Jet en Jan 
Openluchtmuseum  
Het Hoogeland Warffum 

5 en 6 Missie Zoutkamp Visserijmuseum Zoutkamp 

7 en 8 De Kerstvloed van 1717 herzien 
Domies Toen en kerk Pieterburen, 
Het Groninger Landschap 

7 en 8 De Kist van Kasper Museum Wierdenland Ezinge 

 

 

 



 

De Map  

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

Werkwijze 
De inschrijving voor Erfgoedschatten Leek loopt via Stichting Erfgoedpartners. Inschrijven is 
mogelijk door te mailen naar info@erfgoedpartners.nl. U krijgt een bevestiging met een 
inschrijfformulier en de contactgegevens van de deelnemende 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. Het ingevulde inschrijfformulier 
stuurt u terug naar Erfgoedpartners en zij geven de aanmelding door aan de instellingen. 
Voor vragen of verdere uitleg over het inschrijven kunt u terecht bij Erfgoedpartners.  
 
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 het Erfgoededucatietraject Winsum betalen aan het begin van 
elk schooljaar een vast bedrag 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 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: WONEN, WERKEN EN LEVEN                                             GROEP 1-2 
 

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

Doelgroep 

Het project De Molenmuis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. Dit prentenboek 
vindt U naast andere materialen in de kist  die de molenaarsknecht in de klas komt brengen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-  De leerlingen laten zien hoe een molen werkt 

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

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

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

Inbreng ouders 
Ouders kunnen met kind de molen bezoeken.  
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ONDERWERP: WONEN, WERKEN EN LEVEN                                             GROEP 1-2 
 
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 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  
                  Molenstichting Winsum. 
Contact  :  ariesbolt@home.nl; (0595) 44 28 97 
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. 

 
 
 
 

N                                             DE BEER VAN RA 

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

…Zoals Vroeger 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Doelgroep 

Het project ... Zoals Vroeger is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud 
Herkennen en aanduiden, dat is de kern van het project …Zoals Vroeger van 
Openluchtmuseum Het Hoogeland. Met behulp van afbeeldingen herkennen de kinderen 
objecten uit de vaste opstelling van het museum. Spelenderwijs leren zij de hedendaagse 
tegenhangers van de objecten kennen en krijgen zo iets meer gevoel over het verschil tussen 
vroeger en nu. 

De oude kachel is nu een radiator, de kraantjeskan een Senseo-apparaat en de koets is een 
auto geworden: veel voorwerpen van honderd jaar geleden zijn ingrijpend van vorm 
veranderd. Soms lijken de oude objecten nog op de huidige, in sommige gevallen zijn ze 
onherkenbaar geworden. …Zoals Vroeger behandelt het verschil tussen die voorwerpen om 
kinderen uit de onderbouw van het basisonderwijs een begin van historisch besef bij te 
brengen. 

Het pakket ...Zoals Vroeger bestaat uit: 
• Een docentenhandleiding 
• Een leskoffer met veel beeldmateriaal en oude voorwerpen 
•  Een bezoek aan het museum 
Activiteiten in de school 
Voorafgaand aan het museumbezoek wordt er in de klas gewerkt met de leskoffer waarin 
verhaaltjes, oude voorwerpen en een fotoboek van het museum opgenomen zijn. 

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

Erfgoededucatie  

Met twintig gebouwen in het hart van Warffum laat Openluchtmuseum Het Hoogeland zien 
hoe honderd jaar geleden op het platteland werd gewoond en gewerkt. Als je rondkijkt in de 
woonkamer, de slaapkamer of de werkplaats is het, door de gedetailleerde inrichting van de 
huizen, net of de bewoners even weg zijn. 

Het museum geeft een natuurgetrouwe blik op de dorpssamenleving van honderd jaar 
geleden: de woning van een dagloner, de werkplaats van een schilder, een schoolgebouw en 
een café. Daarnaast zijn er ook nog een slagerij, een smederij, een drukkerij, een 
woonwagen, een burgermanswoning, de huizen van de veearts en de koster, een gasthuis 
voor oude vrouwen en een schipperswoning. 

...Zoals Vroeger biedt kinderen een blik op hun eigen omgeving in vroeger tijden. Op speelse 
wijze wordt er een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van het historisch besef door 
voorwerpen van vroeger te vergelijken met voorwerpen van nu. 
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Inbreng ouders 
Begeleiden van de leerlingen tijdens het museumbezoek. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Geen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : Het project ...Zoals Vroeger neemt ongeveer 5 uur in beslag waarvan 
      anderhalf uur museumbezoek. 
Thema    : Vroeger en nu. 
Kerndoelen   : 51 
Periode   : Van april tot november. 
Aanvragen pakket :  De leskoffer met bijbehorend lesmateriaal kan op afspraak worden 
      opgehaald bij het museum. 
Contact  :  Openluchtmuseum Het Hoogeland, (0595) 42 22 33,   
      kantoor@hethoogeland.com, www.hethoogeland.com 
 

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

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

Doelgroep 

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

Inhoud 

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

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

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

ICT-gebruik 
Bij het project hoort digitaal materiaal: een USB-stick, 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’. 
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ONDERWERP: OUDE KERKEN                                                                  GROEP 3-4 
 

Welke kerken kunt u bezoeken in de gemeente Winsum? 
In Winsum, Eenrum, Hornhuizen, Kloosterburen, Pieterburen, Vierhuizen, Wehe-den Hoorn, 
Westernieland en Zuurdijk staan geschikte kerken om met de klas te bezoeken.  
U kunt eventuele vragen voorleggen aan Inge Basteleur, medewerker educatie van de 
Stichting Oude Groninger Kerken:  e. basteleur@groningerkerken.nl of t. (050)312 35 69.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.   

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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ONDERWERP:  ARM EN RIJK, VROEGER EN NU                                                                                           GROEP 3-4 
 

Marie, dienstmeisje op Verhildersum  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Marie, dienstmeisje op Verhildersum is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 
en 4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Marie, dienstmeisje op Verhildersum laat kinderen uit groep 3 en 4 kennis maken met Marie, 
het dienstmeisje en Edzard, het zoontje van de borgheer. In verschillende scènes worden 
hun levens met elkaar vergeleken. Daarnaast worden de leerlingen uitgenodigd om de 
verhalen ook te vergelijken met hun eigen leven. 
Het pakket Marie, dienstmeisje op Verhildersum bestaat uit: 
- Het bekijken van de DVD ter voorbereiding in de klas.  
- Een bezoek aan Borg Verhildersum en het arbeidershuisje op het landgoed. 
Aanvullend: een gesprek over arm en rijk/vroeger en nu in de klas, en het memoryspel. 
Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken als voorbereidende activiteit de DVD Marie, dienstmeisje op 
Verhildersum. Zo maken ze kennis met Edzard en Marie, en het verschil tussen arm en rijk.  
Ook kunnen ze aan de hand van het memoryspel voorwerpen van vroeger en van nu 
vergelijken. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 3 en 4 bezoeken een erfgoedlocatie, Landgoed Borg Verhildersum. 
Aldaar worden ze ontvangen door Tante. Zij neemt de kinderen mee 100 jaar terug in de tijd 
en vertelt over Edzard en Marie, het leven op de borg en in het arbeidershuisje. Kinderen 
leren over het verschil tussen arm en rijk, vroeger en nu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Eventueel vervoer en begeleiding naar Verhildersum. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De DVD kan afgespeeld worden op een computer/laptop, of op een TV met DVD-speler. Er is 
geen digitale interactie vereist. 
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek Verhildersum  
      anderhalf  uur, verwerking naar eigen inzicht. 
Thema   : Arm en rijk, vroeger en nu. 
Kerndoelen: : 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. 
  51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische  
  bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te    
  hanteren. 
  56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering  
  voor aspecten van cultureel erfgoed. 

Periode  : April-oktober 
Aanvragen  : Liselotte Neervoort, Landgoed Borg Verhildersum 
Contact instelling  : l.neervoort@verhildersum.nl 
Adres instelling : Wierde 40 9965 TB Leens 
Lesmateriaal uitleen : l.neervoort@verhildersum.nl voor een afspraak 
 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP:  WONEN, WERKEN EN LEVEN                                                                                            GROEP 5-6 
 

Op stap met Jet en Jan 
Jong in 1910 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Op stap met Jet en Jan, jong in 1910 is bedoeld voor de leerlingen van groep  
5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

In Op stap met Jet en Jan is het verhaal van Jet en Jan de rode draad. Dit verhaal verbindt 
alledaagse thema’s als wonen, werken en naar school gaan op een logische manier met 
elkaar, het brengt de geschiedenis tot leven en biedt kinderen de mogelijkheid om zich te 
identificeren met de twee hoofdpersonen. In de voorbereidingslessen op school krijgen de 
leerlingen het eerste deel van het verhaal te horen. Op deze manier maken zij kennis met de 
familie van Jet en Jan en de dagelijkse gang van zaken bij hen thuis. Bij het bezoek aan het 
museum worden verschillende aspecten uit het verhaal concreet: de leerlingen zien en 
gebruiken voorwerpen, die ook in het verhaal van Jet en Jan aan de orde komen. In de 
verwerkingslessen op school horen de kinderen het tweede deel van het verhaal. Hierin 
gaan Jet en Jan naar school en vindt Jet een gulden op straat. Hoe het verhaal afloopt en wat 
Jet met de gulden gaat doen mogen de leerlingen zelf bedenken. Door alles wat ze tijdens 
het project gezien, gehoord en ervaren hebben, weten ze genoeg over het dagelijks leven in 
1910 om een mooi eind aan het verhaal te schrijven.  

Het pakket Op stap met Jet en Jan bestaat uit: 
-  Een docentenhandleiding met achtergrondinformatie, voorbereidingslessen en 
 verwerkingslessen. 
-  Een leskoffer met verschillende materialen waaronder een spel, foto’s en een 
 tijdbalk. 
-  Een bezoek aan Openluchtmuseum Het Hoogeland. 
Activiteiten in de school 
Voorafgaand aan het museumbezoek wordt er op school gewerkt met de materialen uit de 
leskoffer. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Met twintig gebouwen in het hart van Warffum laat Openluchtmuseum Het Hoogeland zien 
hoe honderd jaar geleden op het platteland werd gewoond en gewerkt. Als je rondkijkt in de 
woonkamer, de slaapkamer of de werkplaats is het, door de gedetailleerde inrichting van de 
huizen, net of de bewoners even weg zijn. Het museum geeft een natuurgetrouwe blik op de 
dorpssamenleving van honderd jaar geleden. Op stap met Jet en Jan geeft kinderen uit groep 
5 en 6 van de basisschool een beeld van het dagelijks leven rond 1910 in een dorp in Noord-
Groningen. Ze herbeleven de dagelijkse bezigheden van hun leeftijdsgenootjes van honderd 
jaar geleden. Geschiedenis van hun eigen omgeving komt voor de leerlingen tot leven. 
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Inbreng ouders 
Begeleiding van de groepjes tijdens het museumbezoek. 

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

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereiding op school twee uur, museumbezoek negentig minuten, 
     verwerking op school twee uur. 
Thema   : Wonen, werken en leven 
Kerndoelen  : 51, 52 
Periode  : april-november 
Aanvragen  : De leskoffer met alle bijbehorende materialen kan op afspraak  
     worden opgehaald bij het museum. 
Contact museum : Openluchtmuseum Het Hoogeland t. (0595)42 22 33   
      e. kantoor@hethoogeland.com;  i. www.hethoogeland.com  

 

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP:  VISSERIJ                                                                                                                                                 GROEP 5-6 
 

Missie Zoutkamp 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Missie Zoutkamp is bedoeld voor de leerlingen van groep 5 en 6. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

- Een voorbereidende DVD in de klas. 
- Een bezoek aan het Visserijmuseum in Zoutkamp. 
- Eventueel een afsluitende opdracht in de klas, uit te voeren door de leerkracht. 

Inhoud bezoek aan het Visserijmuseum 
a. Ontvangst en introductie       15 minuten 
b. Leerlingen zijn ingedeeld in groepjes van vijf. Elk groepje volgt een route door het 

museum waarbij ze verschillende soorten opdrachten tegenkomen.  
1. visserijkleding; 2. morsecode; 3. visnetten; 4. touw; 5. lettercodes; 
6. betonning; 7 drenkeling       60 minuten 

c. Gezamenlijke afsluiting bij de Visafslag     10 minuten 
Activiteiten in de school 
Als voorbereiding op het bezoek aan het Visserijmuseum wordt in de klas een DVD van 10 
minuten bekeken. Leerlingen maken hiermee kennis met de plek en geschiedenis van 
Zoutkamp. De leerkracht verdeelt vervolgens de klas in groepjes van vijf. Deze groepjes 
zullen elk een andere route door het Visserijmuseum afleggen. 
Overige activiteiten 
Eventueel kan de docent een afsluitende opdracht in de klas uitvoeren. De leerlingen maken 
hierbij een tekening of verhaal waarin zij hun ervaringen uit het museum verwerken. Ze 
tekenen of schrijven het einde van het verhaal over het vergane schip. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
In 1969 werd de Lauwerszee, zeer tegen de zin van de bewoners van Zoutkamp, afgesloten 
van de Waddenzee en ontstond het Lauwersmeer. Hierdoor verdween het vissersleven uit 
het dorp. De vissersboten lagen voortaan in Lauwersoog en veel activiteiten en bedrijvigheid 
vertrokken uit Zoutkamp. In dit project maken leerlingen kennis met het verdwenen 
vissersleven waarbij zowel naar de rol van de mannen op zee als naar de rol van de vrouwen 
op land wordt gekeken.  Zoutkamp heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de aanvoer 
van vis naar de stad Groningen. Het was tot de aanleg van het Eemskanaal de enige toegang 
tot Groningen vanaf zee. De vissers van Zoutkamp visten voornamelijk op garnalen maar ook 
andere vissoorten werden gevangen.  Het garnalenverwerkingsbedrijf Heiploeg is de 
grootste in zijn soort in Europa en staat nog altijd in Zoutkamp. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende les bekijken leerlingen ter introductie een DVD op het 
smartboard.  
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Voorbereidende DVD op school tien minuten; bezoek aan het  
     Visserijmuseum anderhalf uur; eventuele verwerkingsopdracht op 
     school dertig minuten. 
Thema   : Visserij 
Kerndoelen:  : Taal 1, 2 en 3; oriëntatie op jezelf en de wereld 40, 47 en 50; 
     kunstzinnige oriëntatie 56 
Aanvragen : Visserijmuseum Zoutkamp 
Contact instelling  : Berend Zwart t. (0596) 62 45 71 
     Adres Visserijmuseum: Reitdiepskade 11, Zoutkamp 
Lesmateriaal uitleen : Op aanvraag 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De Kerstvloed van 1717 herzien 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project De Kerstvloed van 1717 herzien is bedoeld voor de leerlingen van groep 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Dit educatieve project gaat over de Kerstvloed van 1717: een desastreuze overstroming die 
in de nacht van 24 op 25 december 1717 Noord-Nederland, Noord-Duitsland en zelfs 
Scandinavië trof. Het project vertelt het verhaal van Martje, een vrouw uit Pieterburen van 
begin dertig, die een paar jaar na de Kerstvloed met haar kinderen terugkijkt op de 
overstroming en hoe het Pieterburen en zijn omgeving trof.  
 
De Kerstvloed van 1717, herzien bestaat uit twee delen:  
1. Een voorbereidende les op school, verzorgd door de leerkracht, met behulp van 
 een Prezi met een zoekplaat en een audiofragment. 
2. Een bezoek aan de Petruskerk, Domies Toen, de kwelder, de kolk en de dijk in 
 Pieterburen, verzorgd door een erfgoedmeester (of -juf).  
Activiteiten in de school 
De voorbereidende les op school wordt verzorgd door de leerkracht met behulp van een 
Prezi met een audiofragment en een zoekplaat. Op de zoekplaat is Martje met haar vijf 
kinderen te zien en Pieterburen omstreeks 1720. Na het bekijken van deze zoekplaat en het 
beluisteren van het audiofragment, waarin te horen is hoe Martje met haar kinderen 
terugkijkt op de Kerstvloed, gaan de leerlingen in tweetallen aan de slag met 
onderzoeksvragen die zij door goed te kijken, te luisteren en te beredeneren kunnen 
beantwoorden. De tweetallen presenteren de antwoorden aan elkaar.  
Activiteiten op locatie 
Vervolgens brengt de klas onder leiding van een erfgoedmeester of –juf een bezoek aan de 
Petruskerk, Domies Toen en het landschap van Pieterburen. De erfgoedmeester/-juf vertelt 
het vervolg van het verhaal over Martje en haar kinderen. Dit verhaal is de aanleiding voor 
een serie opdrachten over de kerk, de tuin en het landschap die een beroep doen op alle 
zintuigen en die de leerlingen ter plekke en in kleine groepjes maken.  
Overige activiteiten 
Naar inzicht van de leerkracht.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken in Pieterburen de Petruskerk, Domies Toen, de 
kwelder, de kolk en de dijk (de slaper). De leerlingen leren over de omvang en de impact van 
de Kerstvloed van 1717 en de rol van het water aan de waddenkust in zijn algemeenheid en 
in Pieterburen in het bijzonder.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
-  Bij het bezoek aan Pieterburen is actieve begeleiding van minstens één ouder (naast 
 de leerkracht) gewenst.  
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-  Voor het vervoer van de leerlingen naar de kolk is een trekker met kar aanwezig. Op 
 deze kar passen echter niet meer dan 20 leerlingen. Komt u met meer kinderen, dan 
 verzoeken wij u mee te denken over het vervoer van de overige kinderen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Praktische informatie 
Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit dertig minuten, bezoek Pieterburen  
     anderhalf  tot twee uur (exclusief reistijd); verwerking naar eigen 
     inzicht. 
Thema  : De Kerstvloed van 1717, de omvang en impact ervan en de rol van    

  water aan de waddenkust in zijn algemeenheid en in Pieterburen in  
  het bijzonder.  

Kerndoelen  : 1, 2, 4, 39, 40, 48, 56. Daarnaast behoort de Kerstvloed tot de Canon 
     van Groningen. 
Periode  : april - oktober  
Aanvragen  : Erfgoedpartners 
Contact instelling  : (050) 313 00 52 
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.  
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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De kist van Kasper 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

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

Inhoud 

Op een rommelmarkt heeft Kasper een kist gekregen. In de kist zitten foto’s,  
aantekeningenboekjes, een alpinopetje, een spannend apparaat…, maar wat is het allemaal 
en van wie is het geweest? Kasper vraagt de leerlingen mee te denken en mee te helpen.  
De Kist van Kasper is een educatief programma over professor Albert Egges van Giffen, zijn 
opgraving van de wierde van Ezinge, wat hij daar gevonden heeft en wat we daardoor over 
het leven op de wierde weten. De Kist van Kasper bestaat uit twee delen, een quiz ter 
voorbereiding op het museumbezoek en het bezoek aan het museum en de wierde.  
Activiteiten in de school 
Werkvorm: een quiz in de vorm van een Prezi, waarbij de leerlingen ontdekken wat er in de 
Kist van Kasper zit, waar het voor gebruikt is en van wie het is geweest. Duur: maximaal een 
half uur.   
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Werkvorm in het museum: de leerlingen leiden elkaar rond (over Van Giffen, zijn opgraving 
van de wierde, wat hij daar gevonden heeft en wat we daardoor over het leven op de wierde 
weten).  
Werkvorm op de wierde: de leerlingen doorlopen een speelse carrousel (over de kenmerken 
van de wierde voor, tijdens en na de op- en afgraving). 

Inbreng ouders 
Actieve begeleiding vanuit de school om de kinderen te begeleiden terwijl ze rustig de 
opdrachten in het museum en rond de wierde  uitvoeren. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Link prezi voor quiz in klas:  
http://prezi.com/ti3xw-_pak0i/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
NB: als u de Prezi niet door middel van deze link kunt openen, ligt dat hoogstwaarschijnlijk 
aan de beveiliging van het netwerk of de internetverbinding. In dat geval is het mogelijk de 
Prezi los met We Transfer naar u te sturen. Hiervoor is een computer of een digibord nodig 
met internetaansluiting. 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Duur: 1 uur en 40 minuten (40 minuten in het museum en 1 uur op de  
     wierde). Maximaal 30 leerlingen. Minimaal 2 begeleiders van school  
     (waaronder de leerkracht).  
Thema   : De Kist van Kasper is een educatief programma over professor Albert 
     Egges van Giffen, zijn opgraving van de wierde van Ezinge, wat hij 
     daar gevonden heeft en wat we daardoor over het leven op de  
     wierde weten. 
Kerndoelen  : De Kist van Kasper sluit aan bij kerndoel 56: de leerlingen verwerven 

  enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel    
  erfgoed. De Kist van Kasper besteedt aandacht aan het canonvenster  
  De Romeinse Limes. De Kist van Kasper sluit aan bij het tweede  
  ijkpunt van de Canon van Groningen Op zoek naar vruchtbaar land.  
 Albert Egges van Giffen is een Groninger Boegbeeld (één van vijftig   
 meest belangrijke figuren in de Groninger geschiedenis).  

Periode  : april - juni  
Aanvragen  : boekingen@wierdenland.nl 
Contact instelling  : boekingen@wierdenland.nl 
Adres instelling : Van Swinderenweg 10, 9891AD Ezinge t.  (0594)62 15 24 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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Colofon 
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