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Wrom
In de groepen 5 tot en met 8 nodigt Wrom de kinderen uit om op 
onderzoek te gaan, waardoor ze van alles te weten komen over hun 
omgeving en het ontstaan ervan.
Wrom is een jongen van ongeveer 10 jaar, die leeft in het jaar 2100. 
Het is mogelijk om via e-mail contact te zoeken met het verleden. Hij 
ontdekt een vreemd voorwerp en vraagt of de kinderen weten wat dit 
is. Vervolgens ontstaat er een e-mailcontact en stelt Wrom allerlei vra-
gen. De kinderen gaan aan de slag met deze vragen en proberen hierop 
antwoorden te vinden. De vragen van Wrom kunnen bij de kinderen 
weer nieuwe vragen oproepen.
Natuurlijk speelt u als leerkracht de rol van Wrom. Er is een speciaal 
e-mailadres aangemaakt waardoor niet te zien is waar de e-mails vandaan komen. U kunt zelf bepalen 
hoe intensief het e-mailcontact tussen Wrom en de kinderen zal zijn en wat de inhoud van dit contact 
zal worden.
Als u bekend bent met verhalend ontwerpen kunt u nader ingaan op Wrom als persoon en op zijn 
omgeving in het jaar 2100. U laat de kinderen bedenken hoe Wrom er uit ziet, zijn familie, zijn huis, 
gaat hij naar school, wat doet hij in zijn vrije tijd, enz. Meer informatie over verhalend ontwerpen kunt 
u vinden op www.verhalendontwerpen.nl.

De thema’s
De thema’s die aan de orde komen in het project Van Buiten Leren hebben vooral te maken met de 
watergeschiedenis van het Oldambt. De lage ligging van het Oldambt ten opzichte van het zoute en 
zoete water heeft veel consequenties gehad voor de ontwikkeling van het gebied. De aanwezigheid 
van polders, grote boerderijen,  kanalen, sluizen en de plaats van dorpen, kerken, vestingen en schansen 
hebben allemaal hun oorsprong in dit waterverleden.
Met name in de lessen voor de bovenbouw speelt dit verband een rol. In de onderbouw komt dit 
minder duidelijk naar voren. Wel is er voor gekozen in alle bouwen ongeveer dezelfde thema’s aan de 
orde te laten komen, zodat er schoolbreed aan het project kan worden deelgenomen.
Elk thema wordt door middel van een vaste indeling beschreven. De volgorde van de thema’s staat 
niet vast.
U kunt de beschreven lesideeën op de voor u meest prettige wijze in uw lessen inpassen en uitbrei-
den met bijpassende opdrachten, verwerkingen en activiteiten. 
De volgende vijf thema’s zijn uitgewerkt: Namen en straatnamen, Landschap en waterbeheer, 
Boerderijen, Kerken, Vestingen en schansen.
De basis van elk thema zijn de onderzoeksvragen en het verkennen van de omgeving, zo mogelijk met 
een deskundige. Daarnaast worden er in elk thema een aantal algemene lessuggesties gegeven en een 
aantal lessuggesties vanuit de expressievakken. Ook hier is wanneer mogelijk een link gelegd met de 
directe omgeving. Er wordt tevens een vergelijking gemaakt met de rest van de provincie Groningen 
en zo mogelijk met de rest van Nederland en daarbuiten. 
Het is aan te raden ook het lesmateriaal voor groep 1 t/m 4 door te lezen. Hier vindt u mogelijk nog 
meer informatie en inspiratie voor gebruik in uw klas.

Ontdek het Oldambt
spelenderwijs

tablet

Elk thema heeft de volgende indeling:
• Inleiding
• Onderzoek
• Er op uit
• Lessuggesties
• Creatief
• Bestaand materiaal
• Reflectie

De inhoud van een aantal onderwerpen is bij alle 
thema’s hetzelfde. Waar dat het overzicht niet 
verstoorde is steeds gekozen voor een verwijzing 
naar het onderwerp van het eerste thema: Namen 
en straatnamen.
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Organisatie

Om te voorkomen dat een groep kinderen twee keer dezelfde start maakt, worden er twee verschil-
lende inleidingen gegeven. Op deze manier is het project tweejaarlijks uit te voeren. Wanneer u elk 
jaar aandacht wilt besteden aan Van Buiten Leren kunt u zelf een inleiding, al dan niet met Wrom, 
bedenken.
De school kan naar keuze met de thema’s aan de slag, dit is afhankelijk van een jaarlijkse of tweejaar-
lijkse aanpak, van het aantal kinderen, wel of geen combinatiegroepen, de relevantie van het thema. U 
kunt één thema per groep ( 5 t/m 8 ) behandelen of juist meerdere thema’s per (combinatie)groep. 
Elk thema kan resulteren in een eindproduct. U bepaalt, zo mogelijk samen met de kinderen, hoe deze 
eindpresentatie er uit gaat zien en welke eisen er aan worden gesteld. Mogelijkheden zijn: een po-
werpoint, een muurkrant, een tentoonstelling, een fotocollage, een film, een rollenspel, een krant, een 
tijdschrift, een rondwandeling voor ouders, een museum, een presentatie op de website van de school.
Voor de kinderen is er een startkaart ontwikkeld. De kaart kan worden gebruikt als handleiding bij het 
doen van onderzoek, het werken in groepjes en het maken van afspraken.
In het lesmateriaal voor groep 3 en 4 en in de achtergrondinformatie zijn verschillende afbeeldingen 
verwerkt, die ook goed passen bij de thema’s voor groep 5 t/m 8. Op het informatieblad voor leer-
krachten staan diverse sites, waar u afbeeldingen kunt vinden. Dit informatieblad is te vinden in het 
deel ‘Informatie voor leerkrachten’

Inleiding (1)
De groep maakt voor het eerst kennis met Wrom

Het e-mailadres van Wrom
Er is een account aangemaakt bij Googlemail.
Via dit account kunt u e-mails versturen naar uw eigen mailadres of naar dat van de school.
Naam: Wouter Romdijk
Mailadres: Wrom2100@gmail.com 
Wachtwoord: WouterRomdijk (Let op: aan elkaar en met hoofdletters, zoals hier geschreven)
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Een e-mail van Wrom

Hallo jongens en meisjes
Ik ben Wrom, ik ben geboren op 21 mei 2100 en ik ben nu 10 jaar. We hebben net een nieuwe 
school,  onze oude school is afgebroken. Een poosje geleden mochten we in de grond graven 
alsof we echte archeologen waren. Ik had geluk, want ik vond iets geks. Het zag er vreemd 
uit. Ik ben erg nieuwsgierig en wil altijd alles weten. Eigenlijk heet ik Wouter Romdijk, maar ze 
noemen we Wrom omdat ik de hele dag vragen stel. 
Nou ik heb ook allerlei vragen over dat gekke voorwerp dat ik heb gevonden en ik dacht kom 
ik stuur gewoon even een mail naar de tijd van 100 jaar geleden misschien weten ze daar wat 
dit voor een ding is …….
‘k Heb er ook een foto van gemaakt die stuur ik even mee. Kunnen jullie me helpen?

mail
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• Wie herkent het voorwerp?
• Hoe is het in de grond terechtgekomen?
• Hoe komt het dat Wrom niet weet wat het is?
• Hoe zou Wrom de computer bedienen  in zijn tijd? 
• Wat zou Wrom het beste met dit voorwerp kunnen doen?
• Zou Wrom nog meer voorwerpen kunnen vinden uit de tijd van nu en waarvan Wrom niet weet 
  waar ze voor werden gebruikt?
• Kunnen wij ook voorwerpen van 100 jaar geleden bekijken? Of nog ouder?
• Hoe kun je weten hoe oud iets is?
• Wat moeten we daarvoor doen?
• Werd er 100 jaar geleden ook een computermuis  gebruikt?
• Hoe laten we Wrom weten wat dit voor een ding is en waar het voor wordt gebruikt?

Activiteit: 
De kinderen werken een aantal van bovenstaande vragen uit. Dit kan zowel individueel als in groepjes. 
Er worden ook foto’s en afbeeldingen bij gezocht.
De uitgewerkte vragen krijgen een plek op bijvoorbeeld het prikbord.
Wrom krijgt een mail terug met foto’s en uitleg. Wrom komt ook te weten dat nog langer geleden er 
werd geschreven met pen en inkt, met een ganzenveer. Misschien zijn de kinderen nog meer interes-
sante dingen tegengekomen.

Vervolg, er is nog een e-mail van Wrom:  

Activiteit:
In kleine groepjes beantwoorden de kinderen de vragen van Wrom. Dit kan in de vorm van een 
mindmap. U kunt zelf een vorm bedenken, de groepjes kunnen ook een eigen manier bedenken om de 
antwoorden op de vragen weer te geven/ te verbeelden.
Het is de bedoeling dat de kinderen zo blanco mogelijk reageren om zo te ontdekken waar ze aan 
denken bij het woord omgeving.
De hoofdvraag is: Wat weten jullie van je eigen omgeving?
• Wat kun je vertellen over je omgeving als je om je heen kijkt?
• Wat kun je vertellen over je omgeving als je je neus gebruikt?
• Wat kun je vertellen over je omgeving als je je oren gebruikt?
• Wat zou er 100 jaar geleden ook al geweest zijn?
• Hoe komt het dat dingen veranderen?
• Wie van jullie weet iets over bijvoorbeeld de kerk, de naam van de straat, de molen, over de 
  geschiedenis van ons dorp/stad?
• Probeer eens vragen te bedenken. Waar zou je meer over willen weten? 

Een e-mail van Wrom

Hallo jongens en meisjes
Dank je wel voor jullie uitleg en de foto’s. Nu snap ik wat het voor een ding is. Ik vind het heel 
bijzonder dat jullie ook nog weer verder terug zijn gegaan in de tijd. Zo zie je dat dingen dus 
steeds veranderen.
Eigenlijk zou ik nog wel veel meer willen weten over het verleden. Ik heb zoveel vragen, maar 
ik kan niet alles oplossen. Meer dan 100 jaar geleden was er nog geen e-mail. Ik kan dus niet 
zover terug in de tijd mailen. Willen jullie samen met mij op onderzoek gaan? Hoe ziet het er 
bij jullie eigenlijk uit? ‘k Heb wel oude foto’s en filmpjes gekeken, maar jullie zijn er natuurlijk 
echt. En weet je……jullie kunnen mij er dan van alles over vertellen, daar verheug ik me nu al 
op. Maar het is nog veel leuker wanneer jullie alles wat je te weten gekomen bent aan weer 
anderen kunt vertellen, bijv. aan je ouders of aan de mensen in de buurt. Bedenk maar een leuk 
idee hoe dat zou kunnen.

mail
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• Bedenk per groepje 5 vragen. (bijvoorbeeld een hoe-vraag, een wie-vraag, een waarom-vraag, een 
  wanneer-vraag, een wat-vraag)
• Hoe kunnen we meer te weten komen over onze omgeving?

Zie voor meer informatie over mindmappen bijvoorbeeld de website www.onderwijsmaakjesamen.nl en 
vul bij de zoekfunctie in Mindmap.

Klassengesprek:
Elk groepje laat zien en vertelt hoe ze te werk zijn gegaan, welke antwoorden ze hebben gevonden en 
welke vragen er bedacht zijn.
Vervolgens start u met één of meer van de uitgewerkte thema’s.

Inleiding (2)
De groep heeft in een voorgaand schooljaar al contact gehad met Wrom

Klassengesprek:
Wat weet je nog van het eerdere project met Wrom?
Geeft ook aanleiding tot de volgende vragen:
• Vraag wat zou er over 100 jaar nog te zien zijn?
• Wat moet bewaard blijven en waarom of waarom niet?
• Wat is belangrijker om te behouden en waarom?
• Is het jammer dat sommige dingen er niet meer zijn?
• Wat is jouw mooiste plek in deze omgeving?

Activiteit
U kunt de antwoorden op de vragen (laten) verwerken in een mindmap. In groepjes gaan de kinderen 
met de vragen aan de slag. Dit kan op verschillende manier. Ze kunnen een muurkrant maken of een 
powerpoint. Er kunnen foto’s gemaakt worden en de mooiste plek in de omgeving kan worden gepro-
moot door het maken van een poster.
Wrom krijgt een mail terug met o.a. de gemaakte foto’s.

Vervolg, er is nog een e-mail van Wrom
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Een e-mail van Wrom

Hallo jongens en meisjes
Kennen jullie me nog? We hebben al eens kennisgemaakt. Jullie hebben me toen heel wat 
verteld over jullie omgeving. Ik doe nog steeds niets anders dan de hele dag vragen stellen. 
Weet je wat ik nu bedacht heb? Ik ga een detectivebureau oprichten, want een detective zoekt 
antwoorden op allerlei vragen. Het wordt een bijzonder detectivebureau dat op stap gaat in 
het verleden. Het leek me een goed plan om jullie detective te laten zijn. Ik zal al mijn vragen 
eens op een rijtje zetten. Eerst wil ik nog een andere vraag stellen. Kunnen jullie ervoor zorgen 
dat de belangrijke dingen die nu in jullie omgeving te zien zijn ook blijven bestaan? Dan kan ik 
het in mijn tijd ook nog bekijken haha.

Een e-mail van Wrom

Hallo jongens en meisjes,
Dank je wel voor jullie verhalen en foto’s.  Ik ben weer een stuk wijzer geworden.
Zoals jullie weten ben ik nooit uitgevraagd. Dus blijf me informatie sturen. Vorig jaar hebben 
jullie gewerkt over de thema’s …… Nu gaan jullie weer met andere thema’s aan de slag. 
Jullie kunnen mij er dan van alles over vertellen, daar verheug ik me nu al op. Maar het is nog 
veel leuker wanneer jullie alles wat je te weten gekomen bent aan weer anderen kunt vertel-
len, bijv. aan je ouders of aan de mensen in de buurt. Bedenk maar een leuk idee hoe dat zou 
kunnen.

mail

mail
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Klassengesprek
U introduceert één of meer van de uitgewerkte thema’s.

Aanvulling voor beide inleidingen
Meer weten over archeologie?
Informatie over archeologie, archeologie in de klas en verschillende filmpjes kunt u kijken op: http://
www.archeoloogindeklas.nl/archeos/
Via www.eduvorm.nl kunt u een workshoples aanvragen over o.a. de thema’s: Beleef archeologie en Tijd 
van de eerste boeren. Z
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Hoofdstuk 1 | Namen en straatnamen

Inleiding

Namen van personen, gebouwen, straten, wijken en plaatsen kunnen aanleiding zijn tot onderzoek. 
Wanneer kinderen zich hier in gaan verdiepen maken ze kennis met een persoon uit het verleden, de 
leef- en woonomgeving in die tijd en de betekenis in de tegenwoordige tijd.
In onderstaande lessuggesties worden voorbeelden gegeven. Op de kaarten per kern vindt u namen 
uit de directe omgeving van de school. U kunt natuurlijk ook samen met de klas interessante straatna-
men uit de omgeving verzamelen.
Als de klas aan de slag gaat met de straatnamen is het goed mogelijk om ook meteen één van de 
andere thema’s hier aan te koppelen. Zo kan de naam Kerkstraat leiden tot het doen van onderzoek 
naar de kerk waarnaar de straat vernoemd is.
Verder kunt u naast straatnamen ook interessante namen van pleinen, parken, gebouwen en waterwe-
gen gebruiken.

Onderzoek

Mogelijke onderzoeksvragen van Wrom
Waarom heet jullie school……….?
Weten jullie waar de straatnamen vandaan komen?
Wat vertellen die straatnamen eigenlijk?
Hoe komen sommige straten aan de naam van een persoon? 
Wat was dat dan voor iemand?
Waar komt de naam van jullie dorp/stad vandaan?
Hoe oud is jullie dorp/stad?
Hoe oud is deze straat?
Hoe zag de straat er 50 jaar geleden uit? Hoeveel mensen woonden er toen?
Welke beroepen hadden de mensen die er 50 jaar geleden woonden? En nog langer geleden, misschien 
wel 200 jaar? 

De vragen van Wrom kunnen leiden tot nog meer vragen.  
Denk hierbij aan wie/wat/waar/wanneer/waarvoor/hoe vragen.

Om het zo echt mogelijk te maken is het het handigste wanneer u de onderzoeksvragen overneemt 
en in een bijlage meestuurt met de e-mail van Wrom. Op deze manier kunt u de vragen naar eigen 
inzicht aanpassen en/of aanvullen.

Klassengesprek
Samen met de klas bespreekt u welke vragen de kinderen graag uit willen zoeken. U kunt daarvoor 
de klas in groepjes verdelen, die elk één of meerdere vragen voor hun rekening nemen. Tijdens het 
onderzoek kunnen er nieuwe vragen naar boven komen. Afhankelijk van de tijd en het belang kunnen 
de nieuwe vragen ook meegenomen worden.

Aan de slag
Elke groep kan beginnen met de startkaart. De startkaart is bedoeld om een begin te kunnen maken. 
De kinderen spreken af wie wat gaat doen en waar informatie vandaan gehaald kan worden. Het is 
handig om voor elke groep een mapje te hebben waarin de afspraken bewaard kunnen worden. Som-
mige groepen kunnen al behoorlijk zelfstandig met de kaart werken. Er zullen ook groepen zijn die 
meer begeleiding nodig hebben. 
Natuurlijk bent u vrij in het al dan niet gebruiken van de startkaart. U kunt de kaart ook klassikaal be-
spreken. Op het informatieblad voor leerkrachten staan boeken en websites die ook voor de kinderen 
interessant zijn. Houd regelmatig een klassengesprek over de vorderingen, ervaringen, onduidelijkhe-
den, enz. Op de website van Onderwijs maak je samen: www.onderwijsmaakjesamen.nl kunt u zoeken op 
‘taakkaarten leerling gestuurd’. Hier zijn handige vaardigheidskaarten te vinden over het voorbereiden 
en afnemen van een interview.
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Een deskundige uitnodigen
Op de website waarop het lesmateriaal is geplaatst vindt u ook een overzicht van deskundigen die 
bereid zijn om op school te komen en met de kinderen op pad te gaan. 
Neem op tijd contact op. De meeste personen zijn in hun vrije tijd met dit soort activiteiten bezig.
Overleg met hem of haar wat uw wensen zijn en waar u uw klas mee in aanraking wilt brengen. Op 
de lijst is geprobeerd zoveel mogelijk aan te geven waarvoor de diverse deskundigen kunnen worden 
ingezet en wat zijn of haar voorkeur heeft. 
Het uitnodigen van een deskundige kan op verschillende momenten binnen een thema of project een 
aanvulling zijn. Bij de start is het een inleiding die de nieuwsgierigheid van de kinderen aanwakkert. 
Halverwege is de deskundige een extra informatiebron die antwoorden op de onderzoeksvragen kan 
verdiepen en meerdere vragen kan beantwoorden. Aan het eind van het thema of project kan het juist 
erg leuk zijn voor de kinderen om te laten zien wat ze zelf allemaal al te weten zijn gekomen. 

Archiefbezoek
Is een archief stoffig en saai? Ontdek het zelf en breng eens een bezoek aan een archief. Er is vaak 
meer te vinden dan alleen papieren en boeken. Wat er trouwens in die boeken en papieren te vin-
den is kan ook heel interessant zijn. In het overleg dat u van te voren hebt met de archivaris kunt u 
aangeven over welk thema de klas werkt. De archivaris kan dan speciaal over dat thema interessante 
stukken verzamelen. 
Ook digitaal is er van alles te vinden op archiefgebied.
Zie voor meer informatie: www.groningerarchieven.nl , www.gemeente-oldambt.nl , www.historischcentrumol-
dambt.nl  en de gids ‘Oldambt in stukken’ van RHC Groninger Archieven, die op elke school aanwezig 
is.

Opdrachten per SMS
Als u al dan niet met een deskundige op pad gaat kunt u tijdens de excursie opdrachten laten maken 
per SMS. U heeft dan wel één of meerdere telefoons nodig en iemand op school die de opdrachten 
per SMS verstuurt. Als de groep een opdracht heeft uitgevoerd wordt dit weer per SMS doorgegeven. 
Voor de opdrachten kunt u gebruik maken van de verschillende kijk- en doewijzers die gemaakt zijn 
bij Van Buiten Leren voor groep 3 en 4. Denk ook aan opdrachten als: wat hoor/ruik/zie je nu, wat zou 
dat 100 jaar geleden geweest kunnen zijn, wat zou dat over 100 jaar kunnen zijn?

Lessuggesties

Toen, nu en straks
In plaats van allerlei straatnamen kunt u ook kiezen voor één straat in de omgeving van de school. De 
klas wordt in groepen verdeeld en elke groep krijgt een andere tijdsperiode voor het onderzoek. U 
kunt denken aan de straat van 200 jaar gelden, de straat van 50 jaar geleden, de straat van nu en de 
straat over 50 of 100 jaar. Uiteindelijk worden de resultaten vergeleken en zullen de kinderen ont-
dekken dat er veel verschillen zijn op het gebied van wooncomfort, beroepen, namen en misschien 
eetgewoonten, kleding en vrijetijdsbesteding.

Een tijdbalk in foto’s
Via de Beeldbank van de Groninger Archieven en het Cultuur Historisch Centrum Oldambt zijn oude 
foto’s te vinden. Van sommige straten zijn er mogelijk foto’s uit diverse tijdsperiodes te vinden. Door 
de foto’s in tijdsvolgorde te plakken ontstaat er een tijdbalk. Natuurlijk wordt er ook een foto van nu 
gemaakt. De tijdbalk kan ook doorlopen naar de toekomst door de foto van nu te bewerken via een 
fotoshop programma op de computer.
Lang niet alle foto’s zijn gedigitaliseerd. Er zijn veel mensen die oude foto’s verzamelen. Mogelijk ook in 
de buurt van de school. Ook zijn er regelmatig boekjes uitgegeven met oude foto’s.

Oude en nieuwe kaarten
Vergelijk (verschillende) oude en nieuwe kaarten. Welke straten zijn het oudst, de plek van de school, 
de sportvereniging, het winkelcentrum, speelplaats, e.d. zijn deze terug te vinden?
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En de rest van Nederland?
Misschien hebben de kinderen onderzoek gedaan naar een plaatselijk bekend persoon, naar wie de 
straat is genoemd. Een vervolg kan zijn om uit te zoeken of er in de provincie bekende personen zijn 
die in dezelfde tijd leefden en hetzelfde beroep hadden. Vervolgens kan hetzelfde gedaan worden met 
landelijk bekende personen.

Creatief

Rollenspel
Rondom de persoon of personen die in het straatnaamonderzoek zijn gevonden bedenken de kin-
deren een verhaal of korte scènes. Dit verhaal of de scènes worden verwerkt in een rollenspel en 
uitgebeeld. 
Niet overal zijn personen in straatnamen vernoemd. Ook andere straatnamen kunnen verwerkt wor-
den in een rollenspel.
Rondom bijvoorbeeld de naam ‘Havenstraat’ kunnen de kinderen situaties of dialogen bedenken die in 
die tijd hadden kunnen plaatsvinden.

Een nieuw straatnaambord
U laat een nieuw straatnaambord voor een bestaande straatnaam ontwerpen. Dit kan door de let-
ters op een bijzondere manier vorm te geven of er kan gebruik worden gemaakt van tekeningen. Een 
andere mogelijkheid is om de straatnaam weer te geven in de vorm van een rebus of een raadsel. Het 
bord kan ook een vorm krijgen, die past bij de naam.

Bestaand materiaal

Op de website www.entoen.nu  vindt u uitgebreide informatie over de Canon van de Nederlandse Ge-
schiedenis. Via deze website kunt u een link leggen tussen de hier uitgewerkte thema’s en uw geschie-
denismethode. 

Reflectie

Contact met Wrom
Het is de bedoeling dat Wrom op de hoogte wordt gebracht van alle gevonden informatie. U kunt 
dit op verschillende manier doen. Elke groep kan Wrom een digitale brief schrijven, er kunnen digi-
tale foto’s worden gemaakt van de werkstukken en op locatie, films kunnen op een speciaal You Tube 
account worden gezet. Natuurlijk krijgt Wrom de toegangsgegevens, zodat hij de filmpjes ook kan 
bekijken. Het is natuurlijk leuk wanneer Wrom ook een e-mail terugstuurt.

Voor het maken van een You Tube account kijkt u op www.youtube.com

Nakaarten
Op de website van onderwijs maak je samen: www.onderwijsmaakjesamen.nl kunt u zoeken op ‘taak-
kaarten leerling gestuurd’. Hier vindt u leuke ‘nakaarten’ die gebruikt kunnen worden als reflectieop-
dracht.
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Hoofdstuk 2 | Landschap en waterbeheer

Inleiding

Aan de inrichting van het huidige landschap is een lange geschiedenis vooraf gegaan. Vooral de strijd 
tegen het water is van grote invloed geweest. Aan de ene kant zorgden de stormvloeden en over-
stromingen voor het ontstaan van de Dollard en vervolgens voor het ontstaan van de polders. Aan de 
andere kant zorgden de afgravingen en ontginningen van de veengronden voor inklinking en bodemda-
ling. Het afvoeren van grondwater werd een probleem. Dit had allerlei consequenties voor de inrich-
ting van het landschap, zoals het graven van kanalen, de aanleg van zijlen, sluizen en gemalen en de 
bouw van molens. In dit thema maken de kinderen nader kennis met deze ontwikkelingen.

Onderzoek

Mogelijke onderzoeksvragen van Wrom
Hoe komt het dat hier geen bergen zijn?
Waar komen die grote keien vandaan?
Waarom zijn hier zoveel polders?
Wat is een polder eigenlijk?
Hoe wordt een polder gemaakt?
Waar is die dijk voor? Hij ligt helemaal niet aan het water.
Wat is een kolk? Hoe komt die kolk hier?
Hoe houden we droge voeten?
Waarom staat daar een molen?
Hebben alle molens dezelfde functie?
Ziet de provincie Groninger er overal het zelfde uit?

De vragen van Wrom kunnen leiden tot nog meer vragen.
Denk hierbij aan wie/wat/waar/wanneer/waarvoor/hoe vragen.

Om het zo echt mogelijk te maken is het het handigste wanneer u de onderzoeksvragen overneemt 
en in een bijlage meestuurt met de e-mail van Wrom. Op deze manier kunt u de vragen naar eigen 
inzicht aanpassen en/of aanvullen.

Klassengesprek
Samen met de klas bespreekt u welke vragen de kinderen graag uit willen zoeken. U kunt daarvoor 
de klas in groepjes verdelen, die elk één of meerdere vragen voor hun rekening nemen. Tijdens het 
onderzoek kunnen er nieuwe vragen naar boven komen. Afhankelijk van de tijd en het belang kunnen 
de nieuwe vragen ook meegenomen worden.

Aan de slag
Zie het thema: Namen en straatnamen

Er op uit

Een deskundige uitnodigen
Zie het thema: Namen en straatnamen
Archiefbezoek
Zie het thema: Namen en straatnamen
Opdrachten per SMS
Zie het thema: Namen en straatnamen

Passende plekken
U kunt een bezoek brengen aan de stoomgemalen in Winschoten of Nieuwolda. Diverse molens en/of 
sluizen in de omgeving zijn ook te bezoeken. Zie hiervoor de routekaarten, die per kern zijn ontwikkeld.
Een tocht door de polder laat goed zien hoe de polders opeenvolgend zijn ontstaan, door de ligging 
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van de dijken. Ook een dijkcoupure in de Reiderwolderpolder met een huisje voor de houten schot-
ten is nog een spoor uit het waterverleden.

Ideeën voor buitenactiviteiten. 
Zie www.kunststationcultuur.nl. U klikt achtereenvolgend op Lesmateriaal > Erfgoed in 9 thema’s > Bo-
venbouw primair onderwijs > Ontrafel je omgeving. Informatie vindt u in de docentenhandleiding op 
11 t/m 14 en op blz. 36.

Lessuggesties

Is het landschap in de provincie Groningen overal hetzelfde?
Basisles landschapsgeschiedenis + een vijftal circuitopdrachten over het ontstaan van het landschap 
in de provincie Groningen. Zie www.kunststationcultuur.nl. U klikt achtereenvolgend op Lesmateriaal > 
Erfgoed in 9 thema’s > Bovenbouw primair onderwijs > Ontrafel je omgeving. Informatie vindt u in de 
docentenhandleiding op blz. 3 t/m 10. De genoemde cartoons vindt u aan het eind van de docenten-
handleiding. Achtergrondinformatie over de diverse landschappen vindt u in dezelfde handleiding op 
blz. 26 t/m 32.

Hoogtekaart Nederland
In de achtergrondinformatie vindt u een afbeelding van een hoogtekaart. De kaart is geschikt voor het 
digitaal schoolbord. Bekijk eerst de kaart met de hele groep en laat de kinderen ontdekken waar de 
hoogste en laagste plekken liggen. Herkennen ze de hogere en lagere plekken in hun directe omge-
ving? Denk bijvoorbeeld aan de straten die iets omhoog gaan, vaak merkbaar als je op de fiets bent. 
Het is ook goed zichtbaar dat een groot deel van dit gebied onder het NAP ligt. 
Laat de verschillende plekken in het Oldambt van laag naar hoog in een grafiek plaatsen, waarbij het 
NAP de nullijn is. Sommige plekken komen er onder te liggen, andere er boven.

En de rest van Nederland?
Op de website www.ahn.nl/viewer vindt u een hoogtekaart van Nederland. Door een postcode in te 
voeren kan de hoogte van een bepaalde plek worden opgezocht.
Bekijk en bespreek met de kinderen de hoogtekaart. De kaart laat goed zien dat grote delen van 
Nederland onder NAP liggen.  Ook elders in Nederland is land ingepolderd, denk aan de Beemster en 
de IJsselmeerpolders. Landwinning is nog steeds actueel, zie bijvoorbeeld de onlangs gereed gekomen 
Tweede Maasvlakte bij Rotterdam.

Creatief

Alles één kleur of toch niet?
Laat een landschap schilderen door slechts één kleur te gebruiken. Door zoveel mogelijk gebruik te 
maken van verschillende tinten ontstaat er een bos of waterlandschap. Dit kan door plakkaatverf te 
gebruiken, maar het toepassen van de aquareltechniek is hiervoor ook heel geschikt. U heeft dan wel 
speciaal aquarelpapier en verf nodig.

‘Op stap met Ploegschilder Jan Wiegers’. 
Zie www.kunststationcultuur.nl. U klikt achtereenvolgend op Lesmateriaal > Erfgoed in 9 thema’s > Bo-
venbouw primair onderwijs > Ontrafel je omgeving. Informatie vindt u in de docentenhandleiding op 
blz. 15 t/m 19.

Het landschap in een gedicht
Derk Sibolt Hovinga was een boer uit Oostwold die vooral bekend is door de gedichten die hij heeft 
geschreven. Hij werd geboren in 1900 en overleed in 1990 en woonde z’n leven lang in Oostwold, 
waarvan de langste periode aan de Huningaweg nr. 3. Derk Sibolt Hovinga maakte veel gedichten over 
het landschap van het Oldambt. Hij schreef in het Gronings.
U kunt gedichten vinden op www.oostgroningerwereldmuziek.nl >  Hovinga. 
Of op www.inhetoldambt.nl > Er is meer…. > Levensbeschrieven Derk Sibolt Hovinga.
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Laat een gedicht maken over het landschap of iets uit het landschap. Bij het gedicht wordt een pas-
sende tekening gemaakt.
Door eerst steekwoorden te verzamelen wordt het gemakkelijker om een gedicht te schrijven. Er zijn 
verschillende mogelijkheden voor de vorm van een gedicht, denk aan een elfje, een stapelgedicht, een 
naamgedicht of een rondeel.

Bestaand materiaal

Op de website www.mijneigenbibliotheek.nl staat ‘De gevaarlijke voorspelling’. Bij het boek De Gevaar-
lijke Voorspelling, geschreven door Martine Letterie, is lesmateriaal ontwikkeld voor groep 6 t/m 8. 
Dit materiaal is een prima kapstok om de lokale geschiedenis aan de leerlingen over te brengen. Zoek 
in de genoemde website naar de bibliotheek in Scheemda, vervolgens klikt u in het bovenste menu 
‘onderwijs’ aan, daarna ‘primair onderwijs’ en tot slot ‘de gevaarlijke voorspelling’.
Naast het boek en de lessuggesties is een verteltas te leen met allerlei materialen die met het boek te 
maken hebben. Deze verteltas is geschikt voor groep 6 tot en met 8.

Bij het waterschap Hunze en Aa’s is de DVD ‘Over water’ te bestellen, zie www.hunzeenaas.nl > Leren 
over water > Over water.
Interessant zijn ook de websites www.watereducatie.nl , www.watercanon.nl , www.noorderzijlvest.nl 
>Organisatie>Jeugd en educatie>Beneden NAP, toch veilig voor de zee (aan de rechterkant)
Allerlei informatie en lesideeën over molens vindt u op www.moleneducatief.nl en www.dieindemolen-
komt.nl , kinderen kunnen hier ook zelf aan de slag.

Op de website www.entoen.nu  vindt u uitgebreide informatie over de Canon van de Nederlandse Ge-
schiedenis. Via deze website kunt u een link leggen tussen de hier uitgewerkte thema’s en uw geschie-
denismethode. 

In het lesmateriaal voor groep 1 en 2 en voor groep 3 en 4 vindt u ook het kopje ‘Bestaand materiaal’. 
Hier vindt u mogelijk ook nog geschikte materialen. Evenals een lijst met interessante boeken.

Reflectie

Contact met Wrom
Het is de bedoeling dat Wrom op de hoogte wordt gebracht van alle gevonden informatie. U kunt 
dit op verschillende manier doen. Elke groep kan Wrom een digitale brief schrijven, er kunnen digi-
tale foto’s worden gemaakt van de werkstukken en op locatie, films kunnen op een speciaal You Tube 
account worden gezet. Natuurlijk krijgt Wrom de toegangsgegevens, zodat hij de filmpjes ook kan 
bekijken. Het is natuurlijk leuk wanneer Wrom ook een e-mail terugstuurt.

Voor het maken van een You Tube account kijkt u op www.youtube.com

Nakaarten
Onderwijs maak je samen www.onderwijsmaakjesamen.nl , zoeken op ‘taakkaarten leerling gestuurd’ 
handige vaardigheidskaarten over het voorbereiden en afnemen van een interview en leuke ‘nakaarten’ 
die gebruikt kunnen worden als reflectieopdracht.
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Hoofdstuk 3 | Boerderijen

Inleiding

In het hele gebied staan ze. De boerderijen met enorme schuren en grote voorhuizen. Wij zijn er aan 
gewend, maar bezoekers aan het Oldambt kijken hun ogen uit. Nergens in Nederland staan boerderij-
en van deze afmetingen en met deze allure. Hoe is dat zo ontstaan en was dit een goede ontwikkeling 
voor alle inwoners? Daarover komen de kinderen in dit thema meer te weten.

 
Onderzoek

Mogelijke onderzoeksvragen van Wrom
Hoe komt het dat hier in de omgeving veel boerderijen staan?
Waarvoor dien(d)en die grote schuren?
Waarom zijn de voorhuizen zo groot?
Wat gebeurde er allemaal op een boerderij?
Stonden hier altijd al van die grote boerderijen?
Waar komen de namen ‘graanschuur van het Oldambt’, ‘graanrepubliek’, ‘champagnejaren’ vandaan?
Hoe zag het dagelijks leven op de boerderij er uit? (eind 19e eeuw b.v.)
Wat is een ‘slingertoene’?
De zogenaamde arbeidershuizen lijken wel op een kleine uitvoering van een boerderij, hoe is dat zo 
gekomen?
Hoe is het leven op een boerderij nu?
Is elke boerderij van nu nog een boerderij?

De vragen van Wrom kunnen leiden tot nog meer vragen.
Denk hierbij aan wie/wat/waar/wanneer/waarvoor/hoe vragen.

Om het zo echt mogelijk te maken is het het handigste wanneer u de onderzoeksvragen overneemt 
en in een bijlage meestuurt met de e-mail van Wrom. Op deze manier kunt u de vragen naar eigen 
inzicht aanpassen en/of aanvullen.

Klassengesprek
Samen met de klas bespreekt u welke vragen de kinderen graag uit willen zoeken. U kunt daarvoor 
de klas in groepjes verdelen, die elk één of meerdere vragen voor hun rekening nemen. Tijdens het 
onderzoek kunnen er nieuwe vragen naar boven komen. Afhankelijk van de tijd en het belang kunnen 
de nieuwe vragen ook meegenomen worden.

Aan de slag
Zie het thema: Namen en straatnamen

Er op uit

Een deskundige uitnodigen
Zie het thema: Namen en straatnamen
Archiefbezoek
Zie het thema: Namen en straatnamen
Opdrachten per SMS
Zie het thema: Namen en straatnamen

Passende plekken
In het hele Oldambt zijn voorbeelden te vinden van grote boerderijen met monumentale voorhuizen.  
U kunt een bezoek brengen aan een boerderij in de buurt.  Ook bent u van harte welkom op muse-
umboerderij Hermans Dijkstra in Midwolda.  Het is mogelijk om hier een aantal voorwerpen te lenen 
en deze in de klas te laten zien, er over te praten en ten toon te stellen. Een bezoek wel graag plannen 
op een maandag, dinsdag of woensdag. Rondkijken en rondleiden doet u in principe als leerkracht zelf 
met behulp van ouders. U kunt hiervoor de kijkwijzers van groep 3 en 4 gebruiken.
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Lessuggesties

Een tijdbalk
De ontwikkeling van de Oldambster boerderij kende verschillende fases. Na een ingebouwde woning 
kwam er een zelfstandig voorhuis. Dit voorhuis werd steeds groter en rijker versierd. 
Laat de kinderen zoveel mogelijk boerderijen in de buurt fotograferen. Aan de hand van afbeelding 5 
uit de Achtergrondinformatie voor leerkrachten, worden de foto’s als een tijdbalk in de goede volg-
orde geplaatst. Zo wordt ook zichtbaar uit welke periode de meeste boerderijen stammen. Al zegt 
dit niets over de leeftijd van de boerderij. Veel boerderijen staan al eeuwenlang op dezelfde plek, maar 
werden verbouwd en telkens weer aangepast aan de tijd.

Arm en rijk
In de achtergrondinformatie kunt u meer lezen over de veranderende verhouding tussen boer en 
arbeider. Na ongeveer 1880 vinden er regelmatig strubbelingen plaats tussen boeren en arbeiders. 
Bekend is de landarbeidersstaking in 1929, die vijf en een halve maand duurde. Bij de staking viel een 
slachtoffer te betreuren, Eltjo Siemens uit Finsterwolde.
Het is best een lastige materie, maar als u het thema boerderijen in uw klas uitwerkt, kunt u één 
groepje laten onderzoeken hoe het precies zat met de landarbeidersstaking.
U kunt de volgende onderzoeksvragen gebruiken.
• Wanneer was de landarbeidersstaking?
• Hoelang duurde de staking
• Wie staakten er precies en waarom?
• Wie was Domela Nieuwenhuis?
• Heeft de staking ook geholpen?

En de rest van Nederland?
Overal in Nederland staan boerderijen. Toch heeft bijna elke provincie z’n eigen boerderijtype. Laat 
uitzoeken welke boerderijtypes er in de rest van Nederland zijn en misschien in de ons omringende 
landen.

Creatief

Berend Kunstportret
Een bekende portretschilder, van onder andere boerenfamilies, was Berend Kunst. Hij werd geboren 
in 1794 in Nieuwolda en overleed in 1881 in Hoogezand. In Boerderij Hermans Dijkstra hangen een 
aantal door hem gemaakte portretten. 
Laat de kinderen een portret of een zelfportret maken. Hiervoor zijn verschillende materialen ge-
schikt. Veel schilderijlijsten waren rijk versierd en verguld. Met behulp van papier maché of pur schuim 
kan een mooie lijst om het zelfportret worden gemaakt.
In plaats van een portretschilderij kunt u de kinderen ook een portretfoto van elkaar laten maken. 
Laat de foto’s vervolgens bewerken in de sfeer van de 19e eeuw. Voorbeelden van portretten van Be-
rend Kunst vindt u op: www.wazamar.org, in het rechtermenu klikt u op Berend Wierts Kunst.

Ontwerp een eigen slingertoene
Bestonden de tuinen eerst uit een bleekveld, een stuk moestuin en een boomgaard, na  de bouw van 
grote boerenvoorhuizen moesten ook de tuinen uitstraling van aanzien krijgen. 
De grote voortuinen veranderden in siertuinen met een vijver en een heuvel (uitgegraven grond voor 
de aanleg van de vijver), een bruine beuk, een rode meidoorn en seringen. Soms ook met een brug of 
een prieeltje en slingerende schelpenpaadjes. Vandaar de bijnaam ‘slingertoene’.
Laat de kinderen een eigen slingertoene ontwerpen. De ontwerpen kunnen op verschillende manieren 
worden uitgewerkt, bijvoorbeeld geschilderd of getekend in het platte vlak. Een ruimtelijk uitwerking 
kan door het maken van een maquette of een minislingertuin in de zandtafel, de zandbak buiten of in 
de schooltuin.

Een boerderij als moderne kunst
De grote villa’s van de herenboeren werden eind 19e en begin 20e eeuw ontworpen door architecten 
die voor die tijd moderne ideeën hadden.  Veel ervan zijn nog steeds te bewonderen.
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Een voorbeeld van een heel modern voorhuis is galerie Waalkens in Finsterwolde. Na een brand ont-
wierp de architect Gunnar Daan het huidige voorhuis.
Het onderwerp architectuur bespreekt u in een klassengesprek. De kinderen ontwerpen vervolgens 
hun eigen boerderij. Wrom leeft in de 22e eeuw. De kinderen kunnen ook bedenken hoe een boerde-
rij in de 22e eeuw er uit ziet. Zouden er dan eigenlijk nog wel boerderijen zijn?

Bestaand materiaal

Op de website www.entoen.nu  vindt u uitgebreide informatie over de Canon van de Nederlandse Ge-
schiedenis. Via deze website kunt u een link leggen tussen de hier uitgewerkte thema’s en uw geschie-
denismethode. 

Reflectie

Contact met Wrom
Het is de bedoeling dat Wrom op de hoogte wordt gebracht van alle gevonden informatie. U kunt 
dit op verschillende manier doen. Elke groep kan Wrom een digitale brief schrijven, er kunnen digi-
tale foto’s worden gemaakt van de werkstukken en op locatie, films kunnen op een speciaal You Tube 
account worden gezet. Natuurlijk krijgt Wrom de toegangsgegevens, zodat hij de filmpjes ook kan 
bekijken. Het is natuurlijk leuk wanneer Wrom ook een e-mail terugstuurt.

Voor het maken van een You Tube account kijkt u op www.youtube.com

Nakaarten
Onderwijs maak je samen www.onderwijsmaakjesamen.nl , zoeken op ‘taakkaarten leerling gestuurd’ 
handige vaardigheidskaarten over het voorbereiden en afnemen van een interview en leuke ‘nakaarten’ 
die gebruikt kunnen worden als reflectieopdracht.
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Hoofdstuk 4 | Kerken

Inleiding

Ook elke kerk heeft een verhaal. Veel kerken zijn al eeuwenoud. Het is de moeite waard uit te zoeken 
waarom de kerk nu juist op die plek is gebouwd. Een aantal kerken in het Oldambt is ooit verplaatst, 
omdat het water van de Dollard te dichtbij kwam. Als je goed naar een kerk kijkt valt er heel wat te 
zien.

Onderzoek

Mogelijke onderzoeksvragen van Wrom
Waarom hebben sommige kerken een losse toren?
Wie heeft de kerk gebouwd?
Waarom staat de kerk op deze plaats?
Is dit een oude kerk?
Wat vertelt de naam van de kerk ons?
Is er verschil tussen een begraafplaats en een kerkhof?
Wat betekenen de symbolen op oude grafstenen?
Is er ook nog een pastorie?
Wat is daarover te vinden?
Wordt de kerk nog steeds als kerk gebruikt?
Hebben hier ook kloosters gestaan?
Waarom zijn ze verdwenen?
Wie woonden er in de kloosters?
Hoe zag het dagelijks leven in het klooster er uit?

De vragen van Wrom kunnen leiden tot nog meer vragen.
Denk hierbij aan wie/wat/waar/wanneer/waarvoor/hoe vragen.

Om het zo echt mogelijk te maken is het het handigste wanneer u de onderzoeksvragen overneemt 
en in een bijlage meestuurt met de e-mail van Wrom. Op deze manier kunt u de vragen naar eigen 
inzicht aanpassen en/of aanvullen.

Klassengesprek
Samen met de klas bespreekt u welke vragen de kinderen graag uit willen zoeken. U kunt daar voor 
de klas in groepjes verdelen, die elk één of meerdere vragen voor hun rekenen nemen. Tijdens het 
onderzoek kunnen er nieuwe vragen naar boven komen. Afhankelijk van de tijd en het belang kunnen 
de nieuwe vragen ook meegenomen worden.

Aan de slag
Zie het thema: Namen en straatnamen

Er op uit

Een deskundige uitnodigen
Zie het thema: Namen en straatnamen
Archiefbezoek
Zie het thema: Namen en straatnamen
Opdrachten per SMS
Zie het thema: Namen en straatnamen

Passende plekken
U kunt een bezoek brengen aan een kerk in de buurt van de school. 
Sommige kerken zijn eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. In de gemeente Oldambt 
zijn dat kerken in Beerta, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda en Scheemda.
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Andere oude kerken en pastorieën in de gemeente Oldambt zijn bijvoorbeeld: de Marktpleinkerk in 
Winschoten, de oude pastorie in Scheemda, de oude pastorie in Oostwold, de garnizoenskerk in Bad 
Nieuweschans.
Buiten de gemeente, maar wel in het Oldambt is de kerk van Noordbroek een mooi voorbeeld van de 
oorspronkelijk katholieke kruiskerken, waarvan er ooit meerdere stonden in dit gebied.
De voormalig gereformeerde kerk in Oostwold is bijzonder vanwege zijn architectuur. De kerk is een 
mooi voorbeeld van de Amsterdamse School.
U kunt gebruik maken van de kijkwijzers die zijn ontwikkeld voor groep 3 en 4 of het ‘Kijkblad’ dat de 
Stichting Oude Groninger Kerken uitgeeft voor de bovenbouw.

Naast het bezoek aan een kerk is ook een bezoek aan een kerkhof of begraafplaats de moeite waard. 
Op de oude grafzerken staan vaak bijzondere symbolen en teksten die iets zeggen over de overle-
dene.
Zie bijvoorbeeld www.begraafplaats.org 

Lessuggesties

Kijken met de ogen van…
Als leerkracht kijkt u met andere ogen naar een school en het onderwijs dan als leerling. Zo ook als 
u naar een kerk kijkt. U geeft elk kind of groepje kinderen een rol en laat ze met die rol naar de kerk 
kijken, geef ieder wel de tijd om zich in de rol te verdiepen. Waar let je op, wat is belangrijk, waar 
moet je meer van weten. Laat de kinderen vanuit hun rol iets vertellen of schrijven over de kerk.
Ze kunnen bijvoorbeeld kijken met de ogen van een architect, monnik, uitvinder, journalist, schoonma-
ker, tuinman, ridder, soldaat,  archeoloog, kinderboekenschrijver, toerist.
Kijken met je eigen ogen kan ook, vergelijk bijvoorbeeld wat je zag voordat je iets van de kerk afwist 
en wat je zag toen je meer over de kerk had gehoord en gelezen.

Kerken, kloosters en religie
Onder het kopje ‘Bestaand materiaal’ vindt u het project Kerken, kloosters en religie. De benodigde 
materialen zijn te downloaden en uit te printen. De kinderen kunnen hier zelfstandig mee aan de slag 
en maken op een leuke manier kennis met dit thema. Het project richt zich op de kerken en voorma-
lige kloosters in de provincie Groningen.
In dit project komen diverse religies aan bod.

Hoe komt het dat in sommige kerken veel schilderingen en beelden te vinden zijn en in 
andere kerken niet?
Mogelijk wilt u bij dit thema ook aandacht besteden aan de Beeldenstorm (1566) en de gevolgen daar-
van in de vorm van de 80-jarige oorlog. U kunt bovenstaande vraag dan ook toevoegen aan de vragen 
van Wrom. De Beeldenstorm is één van de 50 vensters van de Canon van Nederland. Op de website 
www.entoen.nu vindt u hierover meer informatie, lessuggesties en filmpjes.

Creatief

Kunst in de kerk
Het is nog niet zo lang geleden dat slechts een kleine groep mensen kon lezen en schrijven. Om 
toch het verhaal uit de Bijbel te kunnen vertellen werden kerken versierd met glas in lood ramen en 
wandschilderingen. Vaak werden hier scènes uit de Bijbel verbeeld. Het waren dus eigenlijk een soort 
stripverhalen, echter zonder tekst.
Laat de kinderen het verhaal van de kerk of een ander verhaal verbeelden in verschillende schilderij-
tjes. Binnen een groep maakt elk kind één schilderij. Tezamen vormen de schilderijen een verhaal.
Een moderne vorm van het maken van een beeldverhaal is het in elkaar zetten van een animatiefilm-
pje. Dit is goed mogelijk met een digitale camera en een computer.  Hier is echter wel speciale soft-
ware voor nodig.

Voor nog meer ‘Kunst in de kerk’ ideeën
Zie het lesmateriaal voor groep 3 en 4.
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Bestaand materiaal

Op de website www.kloosterterapel.nl vindt u lesmateriaal over het leven in een klooster via de knop 
Groepsbezoek en vervolgens Educatie.

Op de website www.groningerkerken.nl  van de Stichting Oude Groninger Kerken vindt u lesmateriaal 
onder de knop Onderwijs. Er is bijvoorbeeld een kijkblad te bestellen waarmee kinderen zelfstandig 
aan de slag kunnen. De Stichting heeft in het verleden het Focke-project ontwikkeld. Dit is echter niet 
meer verkrijgbaar. Scholen die het hebben kunnen dit goed combineren met dit thema.
Onder de knop Groninger Kerken Digitaal is informatie over de kerken te vinden die in het bezit zijn 
van de Stichting. In de gemeente Oldambt zijn dat kerken in Beerta, Nieuw Beerta, Nieuw Scheemda 
en Scheemda.

Samen met KunstStation C werd het lesprogramma ‘Kerken, kloosters en religie’ ontwikkeld.
Zie hiervoor www.kunststationcultuur.nl > Erfgoed in 9 thema’s > Alle groepen primair onderwijs > 
Kerken, kloosters en religie. 

Op de website www.regiogeschiedenis.nl vindt u lesmateriaal over het thema Grensland Vestingland. De 
lessen voor groep 5 t/m 8 zijn voor de kinderen toegankelijk. Om de leerkrachtinformatie te kunnen 
bekijken is een inlogcode nodig. Hiervoor kunt u de contactknop gebruiken.
Het programma Grensland Vestingland voor groep 6 sluit goed aan bij het thema kerken.

Reflectie

Contact met Wrom
Het is de bedoeling dat Wrom op de hoogte wordt gebracht van alle gevonden informatie. U kunt 
dit op verschillende manier doen. Elke groep kan Wrom een digitale brief schrijven, er kunnen digi-
tale foto’s worden gemaakt van de werkstukken en op locatie, films kunnen op een speciaal You Tube 
account worden gezet. Natuurlijk krijgt Wrom de toegangsgegevens, zodat hij de filmpjes ook kan 
bekijken. Het is natuurlijk leuk wanneer Wrom ook een e-mail terugstuurt.

Voor het maken van een You Tube account kijkt u op www.youtube.com

Nakaarten
Onderwijs maak je samen www.onderwijsmaakjesamen.nl , zoeken op ‘taakkaarten leerling gestuurd’ 
handige vaardigheidskaarten over het voorbereiden en afnemen van een interview en leuke ‘nakaarten’ 
die gebruikt kunnen worden als reflectieopdracht.
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Hoofdstuk 5 | Vestingen en schansen

Inleiding

In het Oldambt is weinig terug te zien van het vestingverleden. Bovendien gaat dit vestingverleden niet 
samen met kastelen en ridders, zoals in sommige andere delen van Nederland. Dit heeft te maken met 
de ligging van dit deel van Nederland en met de tijdsperiode. De tijd waarin vestingen en schansen 
werden aangelegd in deze omgeving, lag ver na de riddertijd.
Tegenwoordig roepen de plekken waar ooit de schansen en vestingen werden aangelegd, de vraag op 
waarom het nodig was om juist die plekken te verdedigen.
Dit had alles te maken met het landschap van toen. De Dollard was een stuk groter, Winschoten en 
Oudeschans o.a. lagen aan het water. Het landschap bestond uit veengebieden, moerassen en rivie-
ren. Plekken waar een zandrug of een waterweg lag waren kwetsbaar. Via deze routes kon de vijand 
binnendringen. Dit waren dan ook de plaatsen waar met name in de 80-jarige oorlog, maar ook nog 
daarna, verdedigingswerken werden gebouwd.

 
Onderzoek

Mogelijke onderzoeksvragen van Wrom
Waarom waren hier ooit vestingen en schansen?
Wie heeft ze gebouwd?
Hoe komt het dat ze grotendeels zijn verdwenen?
Wie leefden er in een vesting?
Hoe zag het leven in een vesting er uit?
Hoe werd een vesting gebouwd?
Wat is het verschil tussen een vesting en een schans?
Waar waren vestingen en schansen?
Wat kunnen we er nog van terugvinden?
Waren er nog meer vestingen en schansen in de provincie Groningen?
En in de rest van Nederland?
Welke zijn nog te zien?

De vragen van Wrom kunnen leiden tot nog meer vragen.
Denk hierbij aan wie/wat/waar/wanneer/waarvoor/hoe vragen.

Om het zo echt mogelijk te maken is het het handigste wanneer u de onderzoeksvragen overneemt 
en in een bijlage meestuurt met de e-mail van Wrom. Op deze manier kunt u de vragen naar eigen 
inzicht aanpassen en/of aanvullen.

Klassengesprek
Samen met de klas bespreekt u welke vragen de kinderen graag uit willen zoeken. U kunt daarvoor 
de klas in groepjes verdelen, die elk één of meerdere vragen voor hun rekening nemen. Tijdens het 
onderzoek kunnen er nieuwe vragen naar boven komen. Afhankelijk van de tijd en het belang kunnen 
de nieuwe vragen ook meegenomen worden.

Aan de slag
Zie het thema: Namen en straatnamen

Er op uit

Een deskundige uitnodigen
Zie het thema: Namen en straatnamen
Archiefbezoek
Zie het thema: Namen en straatnamen
Opdrachten per SMS
Zie het thema: Namen en straatnamen
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Passende plekken
U kunt een bezoek brengen aan:
Vestingmuseum Bad Nieuweschans en onder begeleiding een vestingwandeling maken.
Vestingmuseum Oudeschans
Vesting Bourtange
Voormalige vesting Winschoten en onder begeleiding een vestingwandeling maken.
Museum Slag bij Heiligerlee

Lessuggesties

Het vestingwoordenboek
Een vesting of een schans is vrij gemakkelijk te herkennen aan de wallen en de hoekige vormen. Deze 
vormen kunnen echter heel verschillend zijn. Sommige zijn driehoekig, andere vijfhoekig. En elke vorm 
heeft weer een andere naam. Zo is er een lange lijst met vaktermen die in de vestingbouw worden 
gebruikt. Namen die ook in de vestingen en schansen in dit gebied te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld: 
bastion, hoornwerk, flêche, courtine, ravelijn, redan, redoute, enz.
Laat een lijst van namen verzamelen. Hier kan een beeldwoordenboek van worden gemaakt of een 
kwartetspel. Het kwartetspel kan bestaan uit de volgende kwartetten: 
Vestingwerken (redoute, schans, fort, vesting)
Buitenwerken (hoornwerk, ravelijn, kroonwerk, halve maan)
Uitbouwen (bastion, flêche, redan, saillant)
Het kanon (affuit, mortier, kruithuis, loop)
Het leger (musketier, kanonnier, piekenier, cavalerie)

Creatief

Soldatendans
Op internet is het mogelijk om marsmuziek te beluisteren of te downloaden. Samen met de kinderen 
maakt u een soldatendans, waarin de bewegingen van een soldaat worden verwerkt.

Vestingfantasie
Laat van karton puntvormen, driehoeken en vijfhoeken uitknippen in verschillende groottes. Door 
telkens een vorm op een groot vel papier te leggen en rondom te tamponeren, ontstaat er een fanta-
sievesting.

Deze opdracht is ook geschikt om aan de slag te gaan met de beeldaspecten compositie, structuur en 
herhaling.

Bestaand materiaal

Op de website www.regiogeschiedenis.nl vindt u lesmateriaal over het thema Grensland Vestingland. De 
lessen voor groep 5 t/m 8 zijn voor de kinderen toegankelijk. Om de leerkrachtinformatie te kunnen 
bekijken is een inlogcode nodig. Hiervoor kunt u de contactknop gebruiken.
Het programma Kruitdampen en Wapengekletter voor groep 8 sluit goed aan bij het thema vestingen.

Op de website www.entoen.nu  vindt u uitgebreide informatie over de Canon van de Nederlandse Ge-
schiedenis. Via deze website kunt u een link leggen tussen de hier uitgewerkte thema’s en uw geschie-
denismethode. 

Reflectie

Contact met Wrom
Het is de bedoeling dat Wrom op de hoogte wordt gebracht van alle gevonden informatie. U kunt 
dit op verschillende manier doen. Elke groep kan Wrom een digitale brief schrijven, er kunnen digi-
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tale foto’s worden gemaakt van de werkstukken en op locatie, films kunnen op een speciaal You Tube 
account worden gezet. Natuurlijk krijgt Wrom de toegangsgegevens, zodat hij de filmpjes ook kan 
bekijken. Het is natuurlijk leuk wanneer Wrom ook een e-mail terugstuurt.

Voor het maken van een You Tube account kijkt u op www.youtube.com

Nakaarten
Onderwijs maak je samen www.onderwijsmaakjesamen.nl , zoeken op ‘taakkaarten leerling gestuurd’ 
handige vaardigheidskaarten over het voorbereiden en afnemen van een interview en leuke ‘nakaarten’ 
die gebruikt kunnen worden als reflectieopdracht.
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Voor jullie aan de slag gaan met het zoeken naar antwoorden is het handig om eerst over een 
aantal dingen na te denken, te overleggen en afspraken te maken.
Hieronder vinden jullie een aantal tips. Lees de tips goed door en bespreek ze met de hele groep. 
Noteer de antwoorden en afspraken op een vel papier en 
bewaar alles in een speciale groepsmap.

Algemeen

• Noteer wie er allemaal in de groep zitten, aan welk thema jullie werken en wat de onderzoeksvragen zijn.
• Het is slim om een voorzitter aan te wijzen. De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt in de gaten of 
 iedereen aan de slag kan en of iedereen zich aan de afspraken houdt.
 Als jullie het prettiger vinden kun je ook kiezen voor twee voorzitters.
• Het is een goed idee om ook iemand aan te wijzen die alles even noteert. Dat kan ook elke keer iemand 
 anders zijn.

Aan de slag

1. Zijn de onderzoeksvragen voor iedereen duidelijk?
 Ja? Dan kunnen jullie verdergaan.
 Nee? Wat is precies nog niet duidelijk? Kan iemand uit jullie groep er meer over vertellen? Zo niet, vraag dan 
 informatie bij je meester of juf.

2.  Welke informatie hebben jullie nodig?
 Probeer samen te bedenken welke informatie jullie willen hebben.
 Als je een persoon gaat onderzoeken kun je bijvoorbeeld opschrijven: wanneer en waar hij/zij is geboren, wat 
 hij/zij heeft gedaan, waarom dat belangrijk was. Misschien willen jullie ook weten wat zijn/haar hobby’s waren, 
 het lievelingseten, getrouwd, kinderen, enz.

3.  Waar gaan jullie informatie vandaan halen?
 Overleg ook meteen wie wat gaat doen.

 Je kunt denken aan boeken, het archief, het internet.
 Misschien heeft iemand interessante boeken thuis of kun je naar de bibliotheek. Op de website van 
 de bibliotheek kun je goed zoeken op onderwerpen.
 Nog meer?
 Wie doet wat?

4. Ken je mensen die je om informatie kunt vragen?
 Misschien ken je iemand die veel weet over de geschiedenis van je woonplaats of iemand die oude foto’s 
 verzamelt. Misschien is er een museum waar je kunt informeren.
 Bedenk van te voren goed wat je precies wilt weten en welke vragen je gaat stellen. Schrijf de vragen van te 
 voren op. Luister goed naar de antwoorden. Misschien wordt er iets gezegd waar je nog wel meer over wilt 
 weten. Je mag best vragen stellen die toevallig niet op je lijstje staan.
 Welke mensen kennen jullie en wie gaat daarmee aan de slag?

5. Welke materialen hebben jullie nodig en wie gaat het regelen?
 Jullie hebben vast al afgesproken hoe alle groepen alles wat ze hebben verzameld laten zien. Bedenk met 
 elkaar wat je daarvoor nodig bent. Denk bijvoorbeeld aan een fototoestel, papier en schrijf/tekenmateriaal, 
 een computer.
 Misschien ben je ook nog heel andere dingen nodig, zoals een meetlint, een vergrootglas, een atlas, enz.
 Wat en wie?

6. Wanneer gaan we weer overleggen?
 Probeer af te spreken wat er af moet zijn en wanneer jullie weer verder gaan overleggen.

Het vervolg
Zijn jullie toe aan een nieuw overleg?
Laat iedereen vertellen hoe het is gegaan. Wat ging goed, wat ging niet goed?
Wat kun je doen met de informatie die jullie verzameld hebben?
Is er nog meer nodig?

Lees de Startkaart nog even weer goed door.
Is het nodig om nieuwe afspraken te maken?
Kan iedereen verder?
Heeft iemand nog een goed idee?
Spreek af wanneer jullie weer opnieuw gaan overleggen.
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