Leren van personen van vroeger
Veel personen uit de geschiedenis hebben nog steeds een belangrijke invloed op
ons dagelijks leven. Wat kunnen we van deze personen leren?
De leeromgeving: bibliotheek, verzorgingshuis, museum, oorlogsheld, verhalenverteller,

Groep 1-2
Jouw leven

Groep 3-4
Je mening over helden

"Het project ging over het leven van Annie M.G.
Schmidt. Ze vonden haar vroeger niet netjes,
omdat ze brutaal was. Nu vinden we haar normaal.
We hebben haar liedjes gezongen. Over wassen in
een teiltje. En over een kolenman die kolen met het
paard bracht om te koken. We zijn ook naar een
oud huis geweest. De keuken was ook een soort
badkamer. Een hele oude meneer vertelde erover.
Daarna maakte ik een drieluik over mijn eigen
leven vroeger, nu en later."

"Mijn opa is mijn held. Hij maakt me altijd blij en
door hem kan ik goed kanoën. Vroeger had je ook
helden. Aletta Jacobs is nog steeds een held. Door
haar mag ik nu ook naar school. Michiel de Ruijter
was een andere held. Dat varen vind ik wel stoer,
maar ik vind hem geen echte held. We hebben van
een meneer van het archief een rondleiding gehad
langs beelden in ons dorp. Hij wist alles. Op het
einde speelde ik een standbeeld van mijn eigen
held."

Zing: Toen, nu en later

Maak een fotoboek

Leer over Aletta Jacobs

Speel een levend standbeeld

historicus, wereldwinkel, rapper, activist, leidinggevende, dramadocent, schrijver

Groep 5-6
Je mening over eerlijke handel

Groep 7-8
Je mening over macht

"Eerst ging het project over de Gouden Eeuw en
de VOC en hoe Nederland rijk werd. Maar zoals de
handel toen ging, was niet eerlijk. Een exporteur
in peren vertelde over hoe dat nu beter gaat. Ik
maakte er een rap over. Met de klas maakten we
ook een foodverhaal voor 2040. Het ging over een
voedselmachine met lekker en gezond voedsel en
genoeg voor iedereen."

"We speelden een rollenspel over macht en gezag.
Dat was serieus, maar ook heel grappig. Nou, geef
mij maar gezag. Daar heb je meer aan. We leerden
over machthebbers van vroeger. Als zij hun gezag
verloren, kwam er vaak geweld.

Maak een tijdbalk

Wereldhandel en de VOC

Daarover ging mijn betoog. Dat mochten we
schrijven op een middelbare school samen
met 5-vwo-leerlingen met het eindexamenvak
geschiedenis."

Leer over Willem van Oranje

Portretten van machthebbers

Steeds grotere scope in project Leren van personen van vroeger
Leerlingen krijgen elke 2 of 3 jaar een leerroute met een steeds grotere scope. Zo leren zij steeds meer over dit
maatschappelijk relevante onderwerp.
y

Van verleden tot heden: kinderen leren over personen van vroeger. Wat hebben zij bereikt en wat merken wij er nu nog
van?

y

Van observeren, luisteren tot verbeelden: kinderen bekijken platen van vroeger, luisteren naar verhalen en verbeelden de
gebeurtenissen in een tekening of rollenspel.

y

Van tijdsaanduiding tot tijdbalk: kinderen leren verschillende tijdsaanduidingen gebruiken en een tijdbalk maken.

y

Van feit tot mening: kinderen leren feiten en meningen onderscheiden en ze leren hun mening mondeling en schriftelijk
verwoorden.

y

Van leren tot evalueren: kinderen leren leren, ze maken een woordweb en een mindmap, ze plannen en evalueren.

