
 
Het erfgoededucatietraject ‘Erfgoedschatten van Zuidhorn’   

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 Zuidhorn. Een gemeente in een regio die rijk is 
aan erfgoedschatten die zeer de moeite van het bezoeken waard zijn. Vandaar dat deze een 
plek hebben gekregen in het erfgoedtraject van de gemeente Zuidhorn. Het erfgoedtraject is 
een project voor het primair onderwijs en heeft als doel om u en uw leerlingen kennis te laten 
maken met de bijzondere locaties in de buurt van uw school.  

Neem met uw klas de uitnodiging aan en ga op ontdekkingstocht! Daarbij kunt u deze map 
als schatkaart gebruiken. 

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

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

Groep Titel Project Erfgoedinstelling 

1 en 2 Het nieuwe oude huis Erfgoedpartners 

1 en 2 De Molenmuis De molens van Noordhorn en 
Oldehove 

3 en 4 Geknipt voor de kerk Kerken, erfgoeddocent  

3 en 4 Het is stil op de boerderij Natuurboerderij Lammerburen 

5 en 6 Van novice naar monnik Kloostermuseum Sint 
Bernardushof Aduard 

5 en 6 Natte voeten Kerk Niehove, erfgoeddocenten  

7 en 8 Vriend en Vijand Molen Fortuna, erfgoeddocent 

7 en 8 In memoriam, het archief van de 
doden 

Begraafplaats, Kitty Boon (Bik) in 
samenwerking met Historische 
Kring 

 

 



 

Het traject  

Inhoud 
De inhoud van de map bestaat uit acht inhoudelijke beschrijvingen van de erfgoedprojecten 
die zijn gemaakt door erfgoedinstellingen in en rond de gemeente Zuidhorn.  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 Zuidhorn 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 Zuidhorn betalen aan het begin van elk 
schooljaar een vast bedrag per jaar per leerling (gerekend over het totaal aantal leerlingen 
op 1 oktober van het lopende schooljaar). Alle entreekosten zijn inbegrepen behalve de 
printkosten voor het downloaden van lesmateriaal, de reiskosten en eventuele extra kosten. 
In sommige gevallen wordt een borgsom gevraagd voor het te lenen materiaal. 

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

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

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

4. Als een school niet in staat is om de activiteit op het afgesproken tijdstip uit te 
voeren, dan wordt dat ten minste één week van tevoren meegedeeld aan de 
aanbieder. In overleg wordt dan een vervangende datum gezocht. Als de afzegging 
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 
Het lesmateriaal kunt u ook digitaal downloaden. Kijk hiervoor op de website van het 
Erfgoedpartners, www.erfgoedpartners.nl. 
 

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

 

 

 

 

 

 



  



ONDERWERP: IMMATERIEEL ERFGOED                                                GROEP 1-2 
 

Het nieuwe oude huis 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Het nieuwe oude huis is bedoeld voor de leerlingen van groep 1 en 2. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Het nieuwe oude huis is een lesbrief met vijf uitgewerkte lessen rondom het thema 
huizen/architectuur. Het startpunt van de verschillende activiteiten is een verhaal over 
Olifant en Giraf die willen samenwonen en op zoek moeten naar een huis dat voor hen 
beiden geschikt is. Omdat ze zo’n huis niet kunnen vinden, bouwen ze het uiteindelijk zelf. 
Het pakket Het nieuwe oude huis bestaat uit: 

• Een prentenboek Het nieuwe oude huis van Tjibbe Veldkamp met illustraties van 
Hans Prij  

• Een lesbrief met vijf uitgewerkte lessen  

• Een leskist met materialen voor gebruik in de klas 
Activiteiten in de school 
De leerlingen luisteren naar een verhaal, ze werken met materialen uit de leskist en ze 
ontwerpen en bouwen een huis voor Olifant en Giraf. 
Activiteiten op locatie 
De leerlingen maken een wandeling in de buurt van de school en bekijken aan de hand van 
een kijkopdracht verschillende (historische) gebouwen in hun eigen omgeving. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht, in de lesbrief zijn suggesties voor extra activiteiten 
opgenomen. De lesbrief heeft raakvlakken met het ankerpunt De verhuizing van Eend 
(thema verhuizen) uit de methode Schatkist (Uitgeverij Zwijsen). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
In de lesbrief Het nieuwe oude huis staat de verandering van de eigen omgeving door de tijd 
centraal. Via het prentenboek komen de leerlingen in aanraking met verschillende 
bijzondere gebouwen uit hun eigen omgeving zoals een kerk, een brugwachtershuisje en 
een molen. De leerlingen ontdekken waar de gebouwen oorspronkelijk voor bedoeld waren 
en hoe ze nu worden gebruikt (bijvoorbeeld als kantoor, woning of winkel). Ze denken na 
over de aspecten die zij zelf belangrijk vinden in hun omgeving. Wat ze willen behouden en 
wat ze kwijt zouden willen. Via het prentenboek ervaren de kinderen dat iedereen een plek 
kiest om te wonen/werken die bij hem of haar het beste past. Om zo’n plek te krijgen kun je 
verhuizen maar je kunt ook je omgeving aanpassen aan je eigen wensen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Eventueel als extra begeleiding tijdens de wandeling in de eigen buurt. 
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ICT-gebruik 
Bij de lesbrief horen twee diapresentaties (in PowerPoint). Filmpjes en websites waar in de 
lessen naar wordt verwezen zijn te vinden via de Yurlspagina 
kvs-educatieveprojecten.yurls.net. . A  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur                       : De lessen in de klas duren ongeveer een uur, de wandeling  ongeveer 
      45 minuten 
Thema    : Huizen/architectuur 
Kerndoelen   : 1, 12, 23, 44, 51, 54, 55, 56 
Periode   : Hele jaar door 
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl    
Contact/leskist  : De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij 
      de bibliotheek in Zuidhorn, Jellemaweg 3, 9801 CG Zuidhorn.  

   Er kan hiervoor een afspraak gemaakt worden via  
   e. zuidhorn@biblionetgroningen.nl t 0594 50 28 33   

    

 

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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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 molens van Noordhorn of Oldehove. Avonturen met de molenaar, 
de kat, de hond en de meid. Samen vormen ze een boeiend verhaal. Het pakket  
De Molenmuis bestaat uit: 
- Een exemplaar van het prentenboek De Molenmuis voor elke leerling. 
- Het speelboek De Molenmuis. In dit speelboek wordt ook aandacht besteed aan de 
 techniek in de molen. 
-  Handleiding bij het prentenboek, het speelboek met ideeën voor molenbezoek 

-  De cd-rom/USB-stick 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 gaan aan de slag met creatieve activiteiten naar aanleiding van het 
 verhaal. 
-  De leerlingen leren nieuwe woorden en liedjes. 
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 tijdens de excursie naar de molen eventueel mee als begeleider. Ouders 
kunnen met hun kind de molen bezoeken.  
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ICT-gebruik 
Het prentenboek en een USB-stick/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 boeken 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.  
Inschrijven   : info@erfgoedpartners.nl  
Aanvragen pakket  : De leskist met materialen, prentenboek en lesbrief is af te halen bij  

   de bibliotheek in Zuidhorn, Jellemaweg 3, 9801 CG Zuidhorn.       
   Contactpersoon is Harma Nanninga. Er kan hiervoor een afspraak     
   gemaakt worden via e. zuidhorn@biblionetgroningen.nl t 0594 50 28    
   33 

Contact    : Afspraak maken voor het bezoek aan de molen via Erfgoedpartners  
    e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 

        De molenaars zijn Drewe Schouten en Gerda Reitsema 
      e. dreweschouten@gmail.com  t. 06 51 53 91 29 
      e. gerdareitsema@hotmail.com t. 0594 52 86 80    
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 
 
 
                                 DE BEER VAN RA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGINA 2 VAN 2                                                                                DE MOLENMUIS 
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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 
Met het project Geknipt voor de kerk maken kinderen op speelse wijze kennis met oude 
kerken. Een kerk is dikwijls het oudste gebouw in een dorp. De kinderen leren kijken naar dit 
interessante erfgoed in hun eigen omgeving. Via een brief van de uil worden de kinderen 
uitgenodigd voor een bezoek aan de kerk. Samen denken ze na over bouwwijze en gebruik. 
In tweetallen ontdekken en ervaren ze, met behulp van een kijkwijzer, de kerk: de sfeer, de 
temperatuur, de akoestiek, de geur. Later wordt besproken wat de kinderen hebben gezien. 
De leerlingen ontdekken aan de hand van geluidsexperimenten de akoestiek van het 
gebouw. Ter plekke wordt een lied ingestudeerd wat zo mooi mogelijk in de kerk ten gehore 
wordt gebracht. De leerlingen gaan terug naar school met de ervaring in een heel bijzonder 
gebouw geweest te zijn, met grote betekenis voor mensen van vroeger en nu. 
Activiteiten in de school 
De brief van de uil wordt voorgelezen in en getoond aan de klas. Na het bezoek aan de kerk 
is een nagesprek of het maken van een collage of een andere creatieve verwerking mogelijk. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht: het beluisteren of instuderen van het lied. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

ICT-gebruik 
Niet van toepassing.  
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 30 minuten, bezoek kerk 1 uur,  
      verwerking circa 1 uur 
Thema   : Functie en bouw van kerken 
Kerndoelen  : 38, 48, 51, 52, 53, 56 
Periode  : Maart-oktober 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding neemt   
     erfgoeddocent Saskia van Lier contact met je op voor het plannen van  
     een bezoek aan de kerk.  
Instelling  : Kerk in overleg met de erfgoeddocent 
Lesmateriaal  : Is verkrijgbaar via de erfgoeddocent Saskia van Lier  
     e. saskiavanlier@gmail.com  t. 06 30 15 29 58 
 
 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP:  LEVEN OP DE BOERDERIJ                                                                                                                     GROEP 3-4 
 

Het is stil op de boerderij 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doelgroep 

Het project Het is stil op de boerderij is bedoeld voor de leerlingen van groep 3 en 4. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Aan de hand van een presentatie op school (door de leerkracht zelf uit te voeren) en een 
bezoek aan Natuurboerderij Lammerburen leren de kinderen over de verschillen tussen het 
leven op een boerderij nu en in 1880. Vroeger had een boer veel hulp van knechten en 
meiden op de boerderij. Tegenwoordig heeft hij zoveel machines dat hij alles alleen af kan. 
De kinderen ontdekken ook waarom huidige boerderijen er heel anders uitzien dan vroeger 
en de invloed van de seizoenen op het boerenleven. 
Activiteiten in de school 
De leerkracht kan met behulp van een digitale presentatie en bijbehorende vragen klassikaal 
de verschillen tussen het leven op een boerderij rond 1880 en nu bespreken. 
Ook is er een maquette beschikbaar van de boerderij Lammerburen, die de klas gaat 
bezoeken. Aan de hand van de maquette kan er verteld worden wat er allemaal gebeurde op 
de boerderij. Ook is er een puzzel van het terrein om de boerderij. Met de puzzel leren de 
kinderen wat de boer allemaal voor zichzelf verbouwde. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 3 en 4 bezoeken de Natuurboerderij Lammerburen. 
Eigenaar Jan Enne Haack vertelt over de geschiedenis van de boerderij, die al sinds de bouw 
in 1880 eigendom van zijn familie is. 
Aan de hand van opdrachtjes ontdekken de kinderen waar welke dieren in de boerderij 
stonden, hoeveel er waren en ze mogen de geluiden van de dieren nadoen. 
De verschillen tussen de boerderij vroeger en nu worden verder uitgediept. 
De kinderen leren hoe je met behulp van gereedschappen het werk minder zwaar kunt 
maken en ze krijgen een totaalervaring van deze bijzondere boerderij. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar Lammerburen: elke groep van maximaal zes kinderen 
wordt door één ouder begeleid. Het is noodzakelijk dat de ouders van te voren de 
handleiding kunnen inzien in verband met het kunnen bieden van hulp bij het maken van de 
opdrachten. 
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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 Lammerburen bekeken worden: 
www.lammerburen.nl. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EP  

Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 60 - 90 minuten, museumbezoek maximaal 
     120 minuten   
Thema   : De betekenis van boerderijen in het landschap 
Kerndoelen  : 2, 12, 40, 51, 52 en 56 
Periode  : Maart-oktober 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding wordt er contact  
     opgenomen met de school voor het plannen van een bezoek 
Instelling   : Natuurboerderij Lammerburen, Electraweg 4, 9883 TB Oldehove /
     Tijdens openingstijden: t. 0594 59 14 74 
Lesmateriaal   : De presentatie is verkrijgbaar bij Jan Enne Haack:   
     e. info@lammerburen.nl. 
      
 

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

Van novice naar monnik 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Van novice naar monnik is bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6 van de 
basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De leerlingen leren door middel van een opdrachtencircuit over verschillende activiteiten 
van een monnik in het Cisterciënzerklooster Aduard in de hoge en late middeleeuwen. Ze 
leren over bouwen en bakstenen bakken, over boekverluchting, over stilte en gebaren, over 
de ziekenzaal, de pest en genezen en dat de monniken in het klooster alles maakten wat ze 
zelf nodig hadden. Ze verbouwden graan voor het brood en maakten honing. De leerlingen 
worden verdeeld in groepjes en gaan onder leiding van een ouder/begeleider van opdracht 
naar opdracht. De meeste opdrachten voeren ze zelfstandig uit. Alleen in de ziekenzaal 
worden ze begeleid door een vrijwilliger van het museum. 
Activiteiten in de school 
Ter voorbereiding op de les op locatie, toont de leerkracht een PowerPointpresentatie in de 
klas. Hierin komen de voornaamste activiteiten van het oude klooster aan bod.  
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 5 en 6 bezoeken het Kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard. 
Dit museum bestaat uit het eigenlijke museum, met een kloostermaquette, steenoven en 
enkele bijzondere voorwerpen. Aan de overkant van de straat bezoeken de leerlingen de 
oude ziekenzaal van het klooster, het enige nog resterende gebouw van het oude 
kloostercomplex. In het museum voeren ze een aantal opdrachten uit. In de ziekenzaal 
krijgen ze uitleg over het gebouw, de bijzondere mozaïekvloer en ziek zijn, genezen en 
sterven in de Middeleeuwen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Elke groep van ongeveer vijf leerlingen wordt door één ouder begeleid. Van de ouders wordt 
een actieve begeleiding verwacht om de opdrachten tot een goed einde te brengen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
De PowerPoint-les vooraf wordt getoond op een digibord.   
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Voorbereidende activiteit 15 minuten / Museumbezoek 90 minuten 
Thema   : Leven in een klooster 
Kerndoelen  : 48, 52, 56 
Periode  : Maart-oktober 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding neemt het   
     Kloostermuseum contact op voor het plannen van het bezoek 
Adres instelling : Kloostermuseum Sint Bernardushof, Hofstraat 45, 9831 RB Aduard 
     info@kloostermuseumaduard.nl  
     t. 050 403 21 09, bij geen gehoor 050 403 16 92 
Lesmateriaal  : De PowerPointpresentatie is verkrijgbaar via het Kloostermuseum  
 
 
 

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

Natte voeten  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Natte voeten is bedoeld voor leerlingen van groep 5 en 6 van de basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

De klas komt naar het kerkje in Niehove en wordt daar ontvangen door een erfgoedjuf/ 
-meester. De leerlingen krijgen uitleg over het ontstaan van wierden en de specifieke vorm 
die wierden hebben. Zij leren hoe het is/was om op een wierde te wonen en mogen zelf 
meedenken hoe deze bijzondere plekken behouden kunnen worden. 
Activiteiten in de school 
Er zijn geen activiteiten in de school bij dit project. 
Overige activiteiten 
Naar eigen inzicht van de leerkracht. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
Na een korte uitleg in de kerk gaan de leerlingen in groepjes opdrachten doen. 
Ze ontdekken hoe hoog de wierde is en tot welke hoogte het water bij de wierde kon komen 
toen er nog geen dijken waren. Met behulp van een kompas en kaart worden de historische 
plekken als haven, dorpscafé, voormalige smidse en dergelijke ontdekt. De leerlingen leren 
hoe lang in dit gebied al mensen wonen en waarom wierden na aanleg van de zeedijken 
vaak zijn afgegraven. Ten slotte leren ze wat een beschermd dorpsgezicht is en mogen zijzelf 
argumenten bedenken voor het behoud van historische dorpen zoals Niehove. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ICT-gebruik 
Niet van toepassing. 
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Praktische informatie 

Tijdsduur                      : Bezoek aan de kerk van Niehove maximaal 120 minuten 
Thema   : De betekenis van de wierden in het landschap 
Kerndoelen  : 45, 47, 50, 52, 54, 55, 56 en 58 
Periode  : Maart-oktober 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding neemt de   
     erfgoeddocent contact op voor het plannen van het bezoek aan  
     Niehove . 
Instelling    : Kerkstraat 1, Niehove  
     e. reinierdegooijer@gmail.com  t. 06 33 73 85 32  
     e. tj.poppinga@gmail.com  t. 06 21 29 56 67      
Lesmateriaal  : De handleiding is verkrijgbaar via de erfgoeddocenten  
    

 
 

 

Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP: SLAG BIJ NOORDHORN                                              GROEP 7-8 
 

Vriend & Vijand  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project Vriend & Vijand is bedoeld voor leerlingen van groepen 7 en 8 van de 
basisschool. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

Op school lezen de kinderen zelfstandig het stripboek ‘Verschanst in de tijd’ waarna de eigen 
docent aan de hand van een bijbehorende lesbrief en PowerPoint het thema Vriend & Vijand 
bespreekt. Hierna wordt er een bezoek gebracht aan de molen Fortuna in Noordhorn. Het 
bezoek bestaat uit twee delen: de molenaar neemt de leerlingen mee tot bovenin de molen 
en vertelt over de molen, zijn geschiedenis en zijn (natuurlijke) vrienden en vijanden. Het 
andere deel, onder begeleiding van de erfgoedjuf/ -meester, bestaat uit bezoeken en 
bespreken van de expositie Slag bij Noordhorn. Na een pauze gaan de leerlingen in vier 
groepjes aan de slag met de verwerkingsopdracht. Ze maken een 'stop-motion' 
animatiefilmpje door in meel te tekenen en vertellen zo op hun eigen wijze vanuit 
verschillende perspectieven het verhaal over de slag bij Noordhorn in 1581 (ten tijde van de 
Tachtigjarige Oorlog).  
Activiteiten in de school 
De voorbereidende les duurt, na het zelfstandig lezen van het stripboek door de kinderen, 
45 minuten. Het bezoek aan de molen en de (aansluitende) verwerkingsles duren samen 3 
uur (1 dagdeel). De leerlingen bespreken samen met de erfgoedjuf/-meester klassikaal de 
thema's Vriend & Vijand en 'perspectieven'. Hoe kijk je naar een ander, waarom zitten er 
altijd (minimaal) twee kanten aan een verhaal? Hoe gaat men daar nu, maar ook vroeger 
mee om? Ondersteund door afbeeldingen (onder andere 17e eeuwse spotprenten) op het 
digibord, worden de leerlingen uiteindelijk meegenomen naar het verhaal van de Slag bij 
Noordhorn. 
Overige activiteiten 
De leerlingen brengen een bezoek aan de molen Fortuna in Noordhorn. Na een inleiding 
door de erfgoedjuf- meester, gaan de leerlingen onder begeleiding van de molenaar tot 
bovenin de molen en bezoeken de expositie 'Slag bij Noordhorn'. Naar gelang de grootte van 
de groep, wordt de aansluitende verwerkingsopdracht uitgevoerd in de molen of op een 
andere locatie vlakbij de molen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7/8  bezoeken de molen en leren bij de expositie in de molen meer 
over de slag bij Noordhorn in 1581. Aansluitend onderzoeken de leerlingen tijdens de 
creatieve verwerkingsopdracht de diverse standpunten en leren die op persoonlijke wijze 
door te vertellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van animatietechnieken. De leerling maakt 
kennis met de geschiedenis van zijn eigen omgeving, leert dat er meerdere standpunten zijn 
en leert dit over te dragen. De slag bij Noordhorn komt tot leven!  
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ONDERWERP:  SLAG BIJ NOORDHORN                                              GROEP 7-8 
 

Inbreng ouders 
Begeleiding vanuit de school naar molen de Fortuna in Noordhorn. Daarnaast gedurende het 
bezoek aan de molen en het uitvoeren van de verwerkingsopdracht één ouder per tien 
leerlingen.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-/Mediagebruik 
Het digibord kan tijdens de klassikale uitleg goed gebruikt worden. Het digibord kan ook 
voor het vertonen van de gemaakte filmpjes gebruikt worden. Deze worden aan het einde 
van de les aan de docent gegeven of gemaild. De leerkracht dient hiervoor een USB-stick 
mee te nemen. Daarnaast moeten de leerlingen een digitale camera meenemen (minimaal 
vier stuks + één reserve) inclusief datakabel, geheugenkaart en volle batterij.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Praktische informatie 

Tijdsduur  : Voorbereidende les 45 minuten. Museumbezoek +   
     verwerkingsopdracht 3 uur (exclusief reistijd) 
Thema   : Vriend & Vijand - Molen Fortuna en de Slag bij Noordhorn 1581 
Kerndoelen  : 38, 42, 53, 54, 55, 56 
Periode  : Maart-oktober  
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding neemt de   
     erfgoeddocent contact op om het bezoek in te plannen 
Instelling  : Molen Fortuna, Schipperstraat 2a, 9804 PN, Noordhorn 
Erfgoeddocent : Akke de Groot 
     e. akke.degroot@hotmail.com  t. 06 50 57 10 68 
Lesmateriaal   : PowerPoint en lesbrief voor de voorbereidende les zijn verkrijgbaar 
     via de erfgoeddocent 

 
     
 

 
Voor vragen over erfgoededucatie: 
Erfgoedpartners e. info@erfgoedpartners.nl t. (050) 313 00 52 i. www.erfgoedpartners.nl 
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ONDERWERP: LEREN OP DE BEGRAAFPLAATS                                              GROEP 7-8 
 

In memoriam, het archief van de doden 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doelgroep 

Het project In memoriam, het archief van de doden, is bedoeld voor de groepen 7 en 8. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inhoud 

In memoriam, het archief van de doden is een kunst-educatie-erfgoedproject met een 
rondleiding door vrijwilligers van de historische kring Zuidhorn. Een beeldend kunstenaar, 
die het project begeleidt, gaat met de kinderen op de begraafplaatsen Noordhorn en 
Zuidhorn fotograferend onderzoeken. De kinderen gaan onder begeleiding van de leerkracht 
naar de begraafplaats en na afloop van het bezoek werken de kinderen onder leiding van de 
kunstenaar het project uit. In de lesbrief en in een brief aan ouders staat informatie over het 
project en hoe kinderen gaan werken met de begrippen leven en dood. 
Het pakket In memoriam, het archief van de doden bestaat uit: 

- Digitaal werkboekje voor de kinderen. 
- Fototoestellen. 
- Een kist met archiefmateriaal met informatie over de begraafplaatsen. 
       (ook digitaal verkrijgbaar) 

Activiteiten in de school 
De leerlingen bekijken tijdens de voorbereidende activiteit de website van de historische 
kring Zuidhorn. Zo maken ze kennis met erfgoed en met de doelstelling van de stichting. 
Overige activiteiten 
Na de projectuitvoering en het bezoek aan de begraafplaats kan het project door kinderen 
aan ouders gepresenteerd worden. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erfgoededucatie 
De leerlingen van groep 7 en 8 bezoeken een erfgoedlocatie: de begraafplaatsen in 
Noordhorn en Zuidhorn. Op de begraafplaats vertellen rondleiders over de graven en de 
symbolen en iets over de mensen die daar begraven liggen. 
De kinderen gaan werken in groepjes, ze krijgen een persoonlijk (digitaal) projectwerkboekje 
en met een fototoestel en opdrachtenkaart in de hand  gaan de kinderen op onderzoek uit. 
Onder leiding van een kunstenaar leren kinderen fotograferen waardoor ze beter leren 
kijken op de begraafplaats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inbreng ouders 
Begeleiding op de fiets vanuit de school naar de begraafplaats. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ICT-gebruik 
Tijdens de voorbereidende activiteit bekijken de leerlingen samen met de leerkracht de 
website van de historische kring van de gemeente Zuidhorn. 
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Praktische informatie 
Tijdsduur  : Een projectochtend of -middag 
Thema   : Leven en dood, levensbeschouwing, symbolen 
Kerndoelen:  : 4, 37,51, 54 en 56 
Periode  : Voorjaar en najaar 
Inschrijven  : info@erfgoedpartners.nl. Na de aanmelding neemt de       

  erfgoeddocent/kunstenaar contact op om het project in te plannen 
Erfgoeddocent/bik  : Kitty Boon 06 22 44 85 44; atelierkat@hotmail.com 

Lesmateriaal  : Het pakket In memoriam, het archief van de doden kunt u  
  downloaden van de website van Erfgoedpartners. Overig lesmateriaal    

    neemt de kunstenaar mee                                     
 
  
 

 
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 Zuidhorn’ is samengesteld door Erfgoedpartners en 
CultuurClick Groningen in nauwe samenwerking met de erfgoedinstellingen en de 
basisscholen in de gemeente Zuidhorn. 
 
Jaar van uitgave  : 2016 
Oplage    : 25 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 (Fonds voor Cultuurparticipatie, de gemeente 
Groningen en de provincie Groningen).  
 
Aan deze uitgave werkten mee: 
Tineke de Danschutter, consulent erfgoed en publiek, Erfgoedpartners 
Roely Klok, coördinator erfgoededucatietrajecten, Erfgoedpartners 
Gino Huiskes, adviseur erfgoedonderwijs, CultuurClick Groningen 
Catrien de Boer, regioadviseur, CultuurClick Groningen 
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