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LES VAN HET JAAR

Anno, het promotiebureau voor Nederlandse geschiedenis, wil leerlingen en leerkrachten 
in het primair onderwijs enthousiasmeren voor geschiedenis. Om dat voor elkaar te krij-
gen, ontwikkelt Anno activerende lesmiddelen zoals de prijsvraag Les van het Jaar. 

In november 2007 schreven Anno, Schooltv en Stichting entoen.nu de prijsvraag uit voor 
de beste geschiedenisles van het primair onderwijs. Deze prijsvraag is voor groep 7 en 8 
van het basisonderwijs. Leerlingen en leerkrachten werden opgeroepen de leukste geschie-
denisles van 2008 te bedenken. Belangrijk was dat de Nederlandse geschiedenis centraal 
stond  in de les en dat de leerlingen meedachten over het onderwerp van de geschiedenis-
les. Een selectie van Schooltv-beeldbankclips over thema’s uit de Canon van Nederland 
dienden voor de klas als inspiratiebron. 

Tot 20 maart 2008 konden docenten hun lesidee insturen. Uit alle inzendingen werden  5 
klassen genomineerd. Dat waren groep 8 van de Dr. H. Bavinckschool uit Spakenburg; 
groep 7 van Op de Horst uit Groesbeek; groep 8 van de Prinses Julianaschool uit Gouda; 
groep 7 van PCB Rehoboth uit Boskoop en groep 8a van PCB de Zevensprong uit Dronten. 
Deze klassen kregen de tijd om hun idee  uit te werken tot een echte les. Tussen 28 mei en 
5 juni 2008 kon gestemd worden op de beste les. Op 6 juni 2008 werd tijdens de uitzending 
van Schooltv-Weekjournaal de winnaar bekendgemaakt.

De 1e prijs ging naar de Dr. H. Bavinckschool uit Spakenburg met het project 
‘Tv-journaal over de watersnoodramp van 1953’.
De 2e prijs werd gewonnen door de PCB Rehoboth uit Boskoop met de lessenserie 
‘Stormachtige Tijden’. 
De Prinses Julianaschool won met het project ‘Aanhouding bij Goejanverwellesluis’ 
de 3e prijs. 

Anno en Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) hebben de winnende projecten uitgewerkt 
tot educatief materiaal dat u gratis en direct in uw lessen kunt gebruiken. Aankomend 
schooljaar schrijven Anno, Schooltv en Stichting entoen.nu weer de prijsvraag Les van het 
Jaar uit. Wij hopen dat hier  wederom bijzonder lesmateriaal uit voortkomt, dat als inspi-
ratie kan dienen voor alle leerkrachten en leerlingen in Nederland. Kijk voor meer infor-
matie op www.lesvanhetjaar.nl
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Het project ‘Tv-journaal over de Watersnoodramp van 1953’ van de Dr. H. Bavinckschool 
uit Spakenburg is de winnaar van de Les van het Jaar 2008. Leerlingen van groep 8 
deden onderzoek naar verschillende aspecten van de watersnoodramp uit 1953, zoals 
de ervaringen van slachtoffers, de reactie van de regering en het koningshuis, de weers-
omstandigheden en het (gebrek aan) onderhoud van dijken. Vervolgens kropen zij in de 
huid van verschillende betrokkenen en gaven zij voor de camera reacties op de ramp. 
Leerlingen fi lmden elkaars scènes en maakten met elkaar een journaaluitzending 
over de dag na de watersnoodramp. Het fi lmpje van de Dr. H. Bavinckschool op 
www.lesvanhetjaar.nl (kies editie 2008) geeft een goede indruk van de les. 

TV-JOURNAAL WATERSNOODRAMP

1



4

ONDERWERP

DOELGROEP

DOELSTELLING

TIJDSINVESTERING

TIJDVAK
CANONVENSTER

SCHOOL

DOCENT

Tv-journaal over de Watersnoodramp van 1953

Groep 8 

Kennis
* Kinderen weten wanneer de Watersnoodramp plaatsvond
* Kinderen weten in welke regio deze ramp zich heeft afgespeeld
*    Kinderen weten waarom deze ramp een nationale ramp was,
 ondanks dat het niet heel Nederland maar een grote regio betrof
* Kinderen weten wat de oorzaken waren van deze ramp
*  Kinderen weten wat de gevolgen waren van deze ramp, op de 

volgende terreinen:
 > de nood
 > de reactie van Nederland (regering en bewoners)
 >  de reactie van het buitenland

Vaardigheden
*  Kinderen kunnen op een goede manier met elkaar samenwerken 

en zo tot een goede taakverdeling komen
*  Kinderen kunnen m.b.v. internet feiten opzoeken die zij voor hun 

journaal nodig hebben
*  Kinderen kunnen bepaalde situaties nabootsen en dit met een 

videocamera opnemen
*  Kinderen kunnen met behulp van de pc de losse videobeelden 

monteren tot een geheel

Houding
 *  Kinderen kunnen zich inleven in personen die de ramp hebben 

meegemaakt

4 lessen

televisie en computers
de watersnood

Dr. H. Bavinckschool, Spakenburg

Gerard Heek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE OPZET VAN HET PROJECT

De watersnoodramp van 1953 is opgenomen 
in de Canon. Deze gebeurtenis moet dus 
elke leerling kennen. Maar hoe breng je 
deze ramp dichterbij? Zeker als je 
bedenkt dat het aantal mensen, dat dit 
heeft meegemaakt, steeds minder wordt.

Les 1
In de eerste les wordt er door de kinde-
ren met deze ramp kennis gemaakt. 
Startpunt is ondermeer het bekijken van 
een afl evering van Vroeger & Zo. Nadat de 
kinderen kennis hebben gemaakt met het 
onderwerp, maken ze in groepen van 10 
personen een opzet voor een journaal. Ook 
wordt de verdeling van de taken (wie doet 
wat?) door hen geregeld.

Doelstellingen
•  Kinderen weten wanneer de watersnood-

ramp plaatsvond
•  Kinderen weten wat voor impact deze 

watersnoodramp had
  ›  voor de mensen in de getroffen 

gebieden
 ›  de mensen in overig Nederland
•  Kinderen kunnen in hun eigen groep de 

taken verdelen
•  Kinderen kunnen een opzet maken van 

het journaal

Tijdschema
Introductie (12 minuten)
12 minuten: videoclip “Vroeger en zo” en 
Beeldbankclip “Watersnoodramp 1953” 
bekijken. 

Onderwijsleergesprek (10 minuten)
Herhaal kort wat de ramp in 1953 inhield 
voor de getroffen mensen. Eventuele 
vragen die de kinderen hierover hebben, 
kunnen beantwoord worden of meegenomen 
worden in de opdracht.

Instructie (10 minuten)
Leg uit dat de kinderen in de komende 
lessen een tv-journaal maken, met daarin 
onderwerpen over de Watersnoodramp in 
1953. Hiervoor moeten groepen gevormd 
worden van ongeveer 10 kinderen. Leg uit 
dat in deze les de kinderen tot een opzet 
van het journaal moeten komen en ook een 
taakverdeling gaan maken. Gebruik de 
taakbladen 1 en 2 van de paragraaf 
instructie voor leerlingen.

Verwerking (20 minuten)
Kinderen bepalen met elkaar wat de opzet 
wordt van het journaal. Ook bepalen ze 
samen, wie welke rol gaat spelen. Zowel 
de opzet als de taakverdeling moeten in 
deze les door de kinderen gemaakt en 
gedaan zijn, zodat in les 2 de uitwerking 
van de opdracht kan beginnen.

Materialen:
Videoclip: Vroeger en zo
http://web.teleblik.kennisnet.nl/
tsr/player/vo/fi d/45652?start=0&end=1183480
Beeldbankclip Schooltv:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20040317_watersnood01
Taakblad 1: instructieblad groep
Taakblad 2: opzet journaal

Les 2
In les 2 gaan de kinderen zelf aan de 
slag. Zij ’beleven’ als het ware deze 
ramp, doordat ze een journaal moeten gaan 
maken over de watersnoodramp van 1 febru-
ari 1953. Kinderen moeten zich inleven in 
bepaalde personen die deze tijd hebben 
meegemaakt. Daartoe moeten ze eerst 
informatie zoeken op internet (de fei-
ten). Met deze feiten maken de kinderen 
het journaal.
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Doelstellingen
•  Kinderen kunnen m.b.v. internet feiten 

opzoeken die zij voor hun journaal 
nodig hebben

•  Kinderen weten waarom deze ramp een 
nationale ramp was, ondanks dat het 
niet het hele land  maar een grote 
regio betrof

•  Kinderen weten wat de oorzaken waren 
van deze ramp

•  Kinderen weten wat de gevolgen waren 
van deze ramp op de volgende terreinen

 › de nood
 ›  de reactie van Nederland (regering 

en bewoners)
 › de reactie van het buitenland
•  Kinderen kunnen bepaalde situaties 

nabootsen en dit opnemen met een 
videocamera

•  Kinderen kunnen met behulp van de pc 
de losse videobeelden monteren tot één 
geheel

•  Kinderen kunnen zich inleven in perso-
nen die de ramp hebben meegemaakt

Tijdschema
Introductie (5 minuten)
Kom als leerkracht even terug op de vori-
ge les. Geef daarbij de kinderen gelegen-
heid tot het stellen van eventuele 
vragen.

Verwerking (40 minuten)
Ieder kind gaat met zijn “eigen rol” aan 
de slag. Hiervoor zijn speciale taakbla-
den (4 at/m h) gemaakt die aan de kinde-
ren gegeven kunnen worden. Het doel van 
deze taakkaarten is dat de kinderen een 
bepaalde werkwijze wordt meegegeven. 
Wanneer er in een groep een “eigen rol” 
wordt bedacht, is het belangrijk om als 
leerkracht in de gaten te houden wat de 
werkwijze van deze rol wordt.

Deze les vergt qua organisatie veel van 
de kinderen en de leerkracht. Zorg ervoor 
dat kinderen hun werk goed kunnen doen. 

Het zou mooi zijn 
als u de beschikking 
heeft over een 
lokaal met meerdere 
pc’s zodat veel kinde-
ren tegelijkertijd ach-
ter de computer kunnen 
zitten. Ook het gebruik van een kleine 
ruimte als tv-studio zou een pré zijn. 
Hierdoor kan een groep rustig zijn eigen 
tv-journaal opnemen. Als u met meerdere 
werkgroepen werkt, is het handig een 
tijdschema op te stellen. Op deze manier 
weet iedere groep wanneer “de studio” 
vrij is.

De nieuwslezer kan een autocue www.movie-
clip.biz/prompt/PromptPClite.zip gebrui-
ken. In taakblad 7 wordt uitgelegd hoe 
dit programma werkt en hoe je het kunt 
gebruiken tijdens het fi lmen.

De kinderen krijgen dus in les 2 de 
gelegenheid om:
•  hun eigen rol uit te denken
•  hun eigen rol eventueel uit te spelen 

met een groepsgenoot (denk aan ver-
slaggever versus slachtoffer)

•  Het geheel vast te leggen op video

Slot (5 minuten)
Geef de kinderen aan het eind van les 2 
de gelegenheid om aan te geven, waar ze 
problemen mee hadden. Ook als leerkracht 
kun je aangeven hoe de kinderen aan het 
werk zijn. Eventueel kunnen er dan nog 
tips gegeven worden voor les 3, wanneer 
de kinderen verder gaan met hun product.

Materialen:
•  Leerlingeninstructie (taakbladen 4a 
 t/m h)
•  Digitale videocamera (eventueel ook 

fotocamera voor het maken van foto’s)
•  Statief
•  Links naar bepaalde sites (taakblad 5)
•  Instructieblad autocue (taakblad 7)



•  Evt. kleding voor bepaalde rollen: 
boer(in), koningin, minister, 
hulpverlener

•  Videobewerkingssoftware (Windows Movie 
Maker, Pinnacle Studio)

•  Pc met Dvd-brander

Les 3
In deze les gaan de kinderen verder met 
hun opdracht. Per groep, per situatie 
moet gekeken worden wat de tijdsinveste-
ring zal zijn van dit project. Wel moet 
het mogelijk zijn om in deze les alle 
losstaande scènes op video vastgelegd te 
hebben.

Tijdschema
Inleiding (5 minuten)
Geef als leerkracht aan dat in deze les 
minimaal alle losse scènes opgenomen moe-
ten zijn met de videocamera en dat de 
videobeelden in de computer geladen moe-
ten worden. Ook is het belangrijk om aan 
te geven, wat kinderen kunnen doen als ze 
zelf klaar zijn met de opdracht. Kinderen 
kunnen bijvoorbeeld hulp bieden aan ande-
re groepjes. Op deze manier worden zij 
gestimuleerd om verantwoordelijkheid te 
dragen in het groepsproces. 

Vervolgopdracht
Wanneer het praktisch niet mogelijk is om 
hulp te bieden aan andere personen, dan 
kan er gewerkt worden met een vervolgop-
dracht (zie taakblad 6). Deze opdracht 
gaat dieper in op het “Deltaplan”.

Verwerking (40 minuten)
In deze tijd moeten dus alle scènes 
gefi lmd zijn. Ook moeten de losse video-
beelden gedigitaliseerd worden. Als er 
tijd over is, kan er ook begonnen worden 
met het monteren.

Monteren (30 minuten)
Het monteren van de fi lm doen 2 kinderen 
van het groepje (cameraman en nieuwslezer 
journaal). Zij maken, aan de hand van de 
door hun groep gemaakte opzet van het 
journaal, alle losse fi lmfragmenten tot 
één geheel.

Voor het monteren van de fi lm kan gebruik 
worden gemaakt van Windows Movie Maker, 
dat is geïnstalleerd onder Windows XP. 
Voor iets meer mogelijkheden kan ook 
Pinnacle Studio worden gebruikt. Het 
grote voordeel van deze programma’s is, 
dat de losse videobeelden ook als dusda-
nig herkend worden. Het is voor de kinde-
ren dus makkelijk om de losse scènes ach-
ter elkaar te zetten en zo tot een geheel 
te komen. Soms zal er echter ook geknipt 
moeten worden in een scène.

In taakblad 8 wordt stap voor stap uitge-
legd hoe je gebruik kunt maken van 
Windows Movie Maker.
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Materialen :
•  Taakbladen (zie 4 a t/m h)
•  Digitale videocamera (eventueel ook 

fotocamera voor het maken van foto’s)
•  Statief
•   Werkblad vervolgopdracht (taakblad 6)
•  Werking Windows Movie Maker 

(taakblad 8)
•  Evt. kleding voor bepaalde rollen: 

boer(in), koningin, minister, 
hulpverlener.

•  Videobewerkingssoftware (Windows Movie 
Maker, Pinnacle Studio)

•  Pc met Dvd-brander

Les 4
In les 4 worden de journaals bekeken en 
beoordeeld aan de hand van een aantal 
criteria. Ook wordt het groepsproces 
besproken.

Doelstellingen
•  Kinderen kunnen aan de hand van vast-

gestelde criteriapunten goede feedback 
geven op het resultaat (tv-journaal)

•  Kinderen kunnen goed verwoorden hoe 
het werk in hun groep ging. Ook kunnen 
zij benoemen wat de oorzaken hiervan 
zijn

Tijdschema
Proces Evaluatie (10 minuten)
Zorg voor een kringopstelling in de klas 
en probeer in een “open sfeer” het proces 
te evalueren.
Vraag aan de kinderen hoe ze de opdracht 
ervaren hebben. Wat ging er goed/slecht? 
En hoe kwam dat? Wat zou je de volgende 
keer anders doen? En hoe?

Journaals bekijken (15 minuten)
Op het digitaal schoolbord worden de 
journaals bekeken die door de kinderen 
gemaakt zijn.
Het kan raadzaam zijn om de journaals 
2 keer te bekijken. Laat de kinderen 
de journaals eerst bekijken zonder de 
criteriapunten en daarna met de 
criteriapunten.

Journaals bespreken (15 minuten)
Ga met de klas, m.b.v. de ingevulde 
lijsten de journaals bekijken. Stel daar-
bij de volgende vragen:
”Wat vond je van de nieuwslezer?”
”Wat vond je van het camerawerk?”
”Zat er een logische opbouw in het 
journaal?”
”Wat zou je anders doen?”
Laat de kinderen tenslotte opschrijven 
wat ze van deze opdracht zelf geleerd 
hebben.

Materialen:
•  Digitaal schoolbord / tv met 

dvd-speler
•  Criteriapunten beoordeling tv-journaal 

(zie taakblad 3)

INSTRUCTIE VOOR DE LEERLINGEN

De leerlingen krijgen bij iedere opdracht
taakbladen. Zie bladzijde 9 t/m 19.
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Taakblad 1: Lesopdracht 
Het tv-journaal vlak na de watersnoodramp in 1953

Inleiding
In 1953 had nog lang niet iedereen een tv. Via de radio kregen 
de mensen te horen dat er een grote ramp plaatsvond in Zeeland 
en Brabant. Maar ook dat ging toen heel anders dan vandaag de 
dag. Telefoonverbindingen waren namelijk verbroken in de 
getroffen gebieden. De gebieden kwamen helemaal geïsoleerd (dat 
betekent los van de bewoonde wereld) te liggen.
 

Opdracht
Jullie gaan met je groep een tv-journaal maken, met als thema 
“De Watersnoodramp”. In dit journaal komen allerlei mensen aan 
het woord die deze ramp hebben “beleefd”. Allerlei situaties 
die hebben plaatsgevonden, kunnen binnen of buiten nagespeeld 
worden. Dit wordt door jullie zelf gefi lmd.

Alle opgenomen stukjes fi lm worden daarna door jullie gemonteerd 
met behulp van de computer, zodat er een compleet journaal te 
bekijken valt.

Werkwijze
Het is erg belangrijk dat je, voordat je daadwerkelijk aan de 
slag gaat, eerst een goede taakverdeling maakt. Wie doet wat?

Aan de volgende taken kan worden gedacht:
•  Nieuwslezer
•  Cameraman
•  Verslaggever(s)
•  Slachtoffer(s)
•  Hulpverlener(s)
•  Koningin/minister
•  Weerman

Maak eerst met elkaar een opzet van het journaal. 
Welke items komen er in voor? In wat voor volgorde? Schrijf 
deze opzet op papier, zodat je later met het monteren precies 
weet hoe de verschillende stukken in elkaar gezet moeten wor-
den. 

Laat deze opzet voor de zekerheid ook controleren door jullie 
leerkracht. Hij/zij kan dan aangeven of hiermee doorgewerkt kan 
worden, of dat er wat aangepast moet worden. 

Met behulp van de speciale taakbladen, weet je precies wat je 
moet doen. Succes!
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Taakblad 2: Opzet  journaalblad

Net als bij het maken van het “echte” journaal, gaat er eerst 
een redactieteam aan het werk. Wat komt er wel in het journaal 
en wat niet? Jullie vormen met elkaar zo’n redactieteam. 
Hieronder kun je de inhoud van het journaal samenstellen.

Wanneer jullie dit met je groep hebben gedaan, laat je de opzet 
aan jullie leerkracht zien.

Opzet tv-journaal “Watersnoodramp”

Item Door wie

1. Openingstune van het journaal Videoclip  

2. Welkomstwoord 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Eindtune Videoclip
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Taakblad 3: Kijkpunten tv-journaal

Je gaat straks kijken naar een tv-journaal van je klasgenoten. 
Hieronder staan allemaal kijkpunten die je kunt gebruiken om 
gericht te kijken naar het journaal. Naast deze punten kun je 
aantekeningen maken.

tv-journaal

Kloppen de feiten in het journaal? 

Zit er een logische opbouw in het journaal?

Hoe is het camerawerk?

Zijn de mensen te verstaan?

Wat vind je van de originaliteit?

Wat voor cijfer zou je het journaal geven? 
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Taakbladen 4 a t/m h: leerlingeninstructie

4a Weerman/vrouw
Aan het eind van het journaal heb je natuurlijk altijd het weer-
bericht. Het is vanzelfsprekend dat in het watersnoodrampjournaal 
ook wordt verteld door de weerman wat het weer was tijdens de 
ramp.

Werkwijze
Probeer via internet (weblinks taakblad 5) op zoek te gaan naar 
informatie over het weer op de dag van de ramp.

Probeer ook beeldmateriaal erbij te vinden en deze te verwerken 
in een powerpoint presentatie, zodat dit getoond kan worden tij-
dens de opname van het journaal.

Schrijf voor jezelf het verhaal uit, zodat dit via de autocue kan 
worden getoond.

Ga samen met de cameraman de opname maken. Hierna ga je samen met 
de cameraman de stukjes fi lm monteren.

4b Cameraman
Natuurlijk moet er gefi lmd worden om het journaal te kunnen laten 
zien. Maar dan is het wel heel belangrijk om precies te weten hoe 
deze camera werkt en hoe je het beste kunt fi lmen.

Werkwijze
Ga met behulp van de camera proefshots maken. Oefen met de camera 
in de hand en op een statief.
Op http://www.digischool.nl/ckv2/bevo/av/camcorder/cam1.htm staan 
tips voor fi lmen. Lees die goed door!

Film de verschillende situaties die worden nagespeeld in jouw 
groepje. Schrijf de videotijden op, met een omschrijving van het 
gefi lmde onderwerp (zie taakblad 2).

Jij gaat samen met de nieuwslezer (of een andere groepsgenoot) de 
diverse fi lmfragmenten monteren tot één geheel: het journaal!
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4c Nieuwslezer
Het journaal wordt altijd voorgelezen door iemand in de studio. 
Ook als een bepaald item wordt behandeld, is het de nieuwslezer 
die dit item van tevoren inleidt.

Werkwijze
Als groep hebben jullie afgesproken welke items er worden behan-
deld in het journaal. Jij gaat als nieuwslezer bij elk item een 
inleiding bedenken. Kijk eerst eens op internet naar het journaal 
en dan in het bijzonder naar de nieuwslezer. Ga daarna je inlei-
dingen maken.

Deze inleiding wordt in Word of een ander tekstverwerkingspro-
gramma gemaakt. Deze inleiding zal via een “autocue” (zie taak-
blad 7) getoond gaan worden.

Wanneer je alle inleidingen hebt gemaakt, ga je samen met de 
cameraman het begin van het journaal fi lmen.

Ook alle andere inleidingstukjes kunnen daarna worden ingesproken 
en opgenomen.

4d Koningin
Tijdens de Watersnoodramp was Juliana onze koningin. Zij heeft op 
1 februari een bezoek gebracht aan de getroffen gebieden. Op deze 
manier probeerde zij haar medeleven aan de landgenoten te 
getuigen.

Werkwijze
Zoek op internet naar foto’s van Juliana in de tijd van 1953.

Via de weblinks kun je ook naar een toespraak luisteren die de 
koningin heeft gehouden. Maak een eigen toespraak die je zelf 
gaat houden “als koningin”. Film deze toespraak.

Tips:
•  Kijk naar de kleding van de koningin, toen zij in Zeeland was
•  Kijk naar een mooie locatie in de buurt om deze toespraak te 

fi lmen
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4e Slachtoffer(s)
Meer dan 1800 mensen zijn verdronken tijdens de Watersnoodramp. 
Heel veel mensen raakten dakloos. Veel boeren verloren hun vee.

Werkwijze
Zoek via internet (weblinks taakblad 5) getuigenverslagen, om zo 
een goed beeld te krijgen van wat mensen toen beleefden.

Ga samen met de verslaggever een interview uitwerken.
Ga het interview opnemen.

Tips:
•  Kleed je aan als een boer(in)
•  Speel de scène in een waterrijke omgeving of in een open 

omgeving
•  Speel je rol alsof je echt slachtoffer bent geworden van een 

vreselijke ramp (emotie)

4f Verslaggever
Maar weinig verslaggevers konden in het rampgebied komen. Vele 
gebieden waren immers onbegaanbaar. Maar het is jou wel gelukt om 
er te zijn.

Werkwijze
Zoek op internet (weblinks taakblad 5) naar radio– of tv-fragmen-
ten van verslaggevers. Luister goed hoe zij verslag uitbrengen.
•  Maak een verslag (op een daarvoor geschikte plek) van de ramp
•  Interview een slachtoffer van de ramp

Tips:
•  Luister goed naar het taalgebruik van de verslaggever
•  Stel goede vragen. Vragen waardoor de luisteraar meer infor-

matie krijgt over de ramp
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4g Hulpverlener(s)
Nadat bekend werd wat er gebeurd was in Zuid-Nederland, kwam de 
hulpverlening al snel op gang. Niet alleen vanuit de overige 
delen van Nederland, maar ook uit onze buurlanden werd er heel 
veel hulp geboden.

Werkwijze
Zoek via internet (weblinks taakblad 5) op wat voor manieren er 
hulp werd geboden aan de mensen in de getroffen gebieden.

Jij bent zelf ook een hulpverlener (bijv. van het Rode Kruis).

In een bepaalde ruimte in school, ga je de suggestie wekken dat 
er hulp wordt geboden. Heb goed op papier staan, hoe dit volgens 
jou het best gefi lmd kan worden en wat je daarbij als hulpverlener 
te zeggen hebt.

Ga samen met de verslaggever het interview opnemen.

4h Minister
Voor 1953 was het al bekend dat veel dijken in Zeeland zwak en te 
laag waren. Steeds werd het maar uitgesteld om deze dijken te 
verbeteren, totdat….

Werkwijze
Zoek op internet (weblinks taakblad 5) op waarom Nederland niks 
aan dijkverbetering deed.

Jij wordt als verantwoordelijke minister ondervraagd. Natuurlijk 
zal dan ook worden gevraagd waarom er nooit iets aan de dijken is 
gedaan. Hoe ga je daar als minister mee om?

Ga samen met de interviewer (dit kan ook de nieuwslezer zijn!) 
het interview voorbereiden en zoek een geschikte plek om dit 
interview te houden.

Tip: als dit interview door de nieuwslezer wordt gedaan, moet dit 
interview in twee delen gefi lmd worden!
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Taakblad 5: Weblinks

http://nl.wikipedia.org/wiki/Watersnood_van_1953
http://www.deltawerken.com/De-watersnoodramp-van-1953/25.html
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_watersnood01
http://home.concepts.nl/~oeveren/foto2.htm
http://www.scholieren.com/werkstukken/2150
http://people.zeelandnet.nl/voeveren/frameN.htm
http://www.onwijsnat53.nl/sporen/1953.htm
http://www.knmi.nl/kenniscentrum/watersnood_1953_ergste_natuur-
ramp.html#Inhoud_5
http://www.kennisnet.nl/po/kinderen/perdagwijzer/watersnoodramp/
html/pdf/infoblad.pdf
http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/perdagwijzer/watersnood-
ramp/pdf/watersnoodramp1953-lesbrief.pdf
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/NIBG01:0000013755
http://www.schooltv.nl/vroegerenzo/pagina.
jsp?nr=vz_werkstuk&wsnr=129917
http://www.meteozeeland.nl/historiewatersnoodramp1953.php
http://watersnood-1953.startkabel.nl/?nr=1
http://home.concepts.nl/~oeveren/watersno1.htm
http://members.lycos.nl/leerling8/index.html
http://www.knmi.nl/VinkCMS/explained_subject_detail.jsp?id=3357
http://mediatheek.thinkquest.nl/~jrb502/
http://experience.beeldengeluid.nl/index.
aspx?ChapterID=7968&ContentID=21970&onPopup=true
http://webje-watersnood.yurls.net/
http://www.spreekbeurten.info/watersnood.html
http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/nederland/geschiedenis/meteoroloog_postma_watersnood
http://www.webkwestie.nl/deltawerken/index.htm
http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fi d/
45652?start=0&end=1183480 (eerst aanmelden via teleblik)
http://web.teleblik.kenisnet.nl/tsr/player/vo/fi d/35747?start=0&end=3242720
http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fi d/3286981?start=49320&end=280890
http://www.webkwestie.nl/stormvloed/index.htm
http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fi d/2409677?start=0&end=156200
http://www.edith.nl/zep/water/index.htm
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Taakblad 6: Vervolgopdracht

Vervolgopdracht bij Methode “Wijzer door de Tijd”

Opdracht
Lees uit “Wijzer door tijd” de bladzijden 38 en 39.
Deze tekst gaat over de Watersnoodramp, maar dat niet alleen.
Er wordt ook geschreven over de oplossing die de regering laat 
uitvoeren: De Deltawerken.

Opdracht
Maak de vragen 4 - 7 uit je werkboek.
Wanneer je deze vragen hebt gemaakt, ga je op internet op zoek 
naar informatie over de Deltawerken. Maak hier dan een collage 
van.

Opdrachten
•   Gebruik een groot vel papier. Maak in het midden een tekening 

van de Watersnoodramp. Schrijf daaronder het jaar waarin deze 
ramp gebeurde.

•  Verzamel plaatjes of maak tekeningen van de verschillende 
onderdelen van het Deltaplan.

•  Zoek uit in welk jaar die gereed kwamen. Maak ook een kaartje 
van de Zeeuwse– en Zuid-Hollandse eilanden. Teken daar de 
Deltawerken in.

•  Plak de verschillende onderdelen en het kaartje rondom de 
tekening in het midden. Doe dit in de volgorde waarin ze 
gebouwd werden en zet het jaartal erbij.
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Taakblad 7: Autocue gebruiken

Een autocue is een apparaat dat in televisieland veel wordt 
gebruikt. Het is een apparaat dat tekst laat scrollen (voorbij 
laat gaan). Zo kan de nieuwslezer/presentator precies zien wat 
hij/zij moet zeggen. Deze autocue wordt geplaatst onder/naast de 
videocamera, zodat het net lijkt of de presentator in de video 
kijkt.
Op internet zijn er gratis programma’s te downloaden, zodat je 
een eigen autocue kunt gebruiken.
Vooraf
Voordat je het programma kunt gebruiken, moet je eerst een tekst-
bestand hebben gemaakt. Hierin moet de tekst staan die voorgele-
zen gaat worden. Het makkelijkst is om dit tekstbestand te maken 
in het programmakladblok (onder bureauaccessoires).

Internetsite
http://www.movieclip.biz/prompt/PromptPClite.zip

Werkwijze
•  Sla het bestand op
•  Pak het bestand uit (rechtermuisknop, alles uitpakken)
•  Open het programmaatje Prompt_7.0lite_on_black dat zich in de 

map PromptPClite bevindt
•  Klik op de knop import text en zoek je tekstbestand op
•  Je krijgt je tekst te zien
•  Om de autocue te starten, klik je op run
•  Om de autocue te laten scrollen, druk je op de PgUp-toets. 

Door steeds op deze toets te drukken gaat het scrollen steeds 
sneller. Via de toets PgDn kan je de tekst langzamer laten 
scrollen en zelfs in tegenovergestelde richting (de tekst 
scrollt naar “beneden”)

Tips
•  Om de autocue te gebruiken, dien je de laptop waarop de auto-

cue draait vlak onder de camera te plaatsen. Hierdoor lijkt 
het net of de nieuwslezer recht in de camera kijkt

•  Laat iemand bij de autocue zitten, zodat deze de snelheid 
ervan kan bepalen
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Taakblad 8: Windows Movie Maker

Als alle beelden zijn opgenomen, moeten deze nog op de computer 
gezet worden en in de juiste volgorde gemonteerd worden. 
Hieronder wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen met het programma 
Windows Movie Maker.

Werkwijze
•  Start Windows Movie Maker (onder Programma’s)
•  Links zie je onder stap 1 video vastleggen “vastleggen vanaf 

videoapparaat”. Klik daarop
•  Voer een bestandsnaam in en kies een locatie waar het bestand 

wordt opgeslagen
•  Klik daarna op het tweede rondje “Digitaal-apparaatindeling” 

(DV-AVI) en dan op “volgende”
•  Klik weer op het 2de rondje en dan op “volgende”
•  Zorg ervoor dat je tape is teruggespoeld
•  Klik op vastleggen starten 
•  Klik op vastleggen beëindigen als alle beelden zijn ingeladen
•  Klik op voltooien
•  Je krijgt nu in een venster de verschillende videoclips te 

zien. De computer ziet automatisch waar geknipt is in het 
fi lmen

•  Elke videoclip kun je nu slepen naar de tijdlijn onder aan 
het scherm

•  Wil je van een bepaalde videoclip eerst weten wat het 
inhoudt, dan kun je deze selecteren (blauw vak komt er 
omheen) en dan via de speler afspelen

•  Plak nu alle bruikbare videofragmenten achter elkaar
•  Als je klaar bent kun je naar stap 3 gaan “Film afwerken” en 

kies “opslaan op deze computer”
•  Geef de fi lm een bestandsnaam (anders dan de ruwe fi lm, zie 

aandachtspunt 3) en een bestandslocatie
•  Klik op “volgende”
•  Klik op het eerste rondje (Beste kwaliteit voor het afspelen 

op deze computer)
•  Klik op “volgende”
•  De fi lm wordt nu opgeslagen
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BEOORDELING 

Aan het einde van deze lessenserie zal er door elk groepje een 
journaal (beeld en geluid) zijn gemaakt. In dit journaal wordt 
melding gemaakt van de Watersnoodramp.
Het is de bedoeling dat er allerlei personen in dit journaal 
‘aan het woord’ komen:
•  slachtoffers
•  koningin
• minister
• mensen die hulp bieden aan slachtoffers
• weerman/vrouw, die uitlegt wat er precies is gebeurd
Aan het slot van de lessenserie worden de beide journaals beke-
ken. De kinderen krijgen een blad met criteriapunten waarop gelet 
moet worden tijdens het bekijken van de journaals (taakblad 3). 
Aan de hand van deze criteriapunten worden de journaals beoor-
deeld. Verder zal er in de evaluatieles ook aandacht worden 
geschonken aan het proces. Hoe verliep de samenwerking? Wat ging 
er goed? Wat kon beter?

EINDRESULTAAT

Het eindresultaat van deze les is het tv-journaal uit 1953. Dit 
journaal vindt u op: http://www.drhbavinckschool.nl/index.
php?option=com_seyret&task=videodirectlink&Itemid=149&id=79 of 
www.lesvanhetjaar.nl 

WAT IS ER NODIG VOOR DIT PROJECT?

In deze lessenserie is er uitgegaan van een werkgroepsgrootte van 
ongeveer 10 kinderen. Dit aantal hangt ondermeer af van het aan-
tal personifi caties dat ingezet wordt in het journaal. De onder-
staande materialen zijn beschreven voor een dergelijke werkgroep:

De materialen die nodig zijn:
• Digitale videocamera en statief
•  Pc met digitale videoaansluiting (dv) en dvd-brander
•  Videobewerkingsprogrammatuur 

(bijv. Windows Movie Maker of Pinnacle Studio)
• Digitaal schoolbord
•  Minimaal 8 pc’s met internetaansluiting
• Lesopdracht (zie taakblad 1)
• Opzet Journaalblad (zie taakblad 2)
•  Kijkpunten tv-journaal 

(zie taakblad 3)
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•  Leerlingeninstructie (taakblad 4a t/m h)
•  Software autocue (downloadsite: http://www.movieclip.biz/

prompt/PromptPClite.zip)
• Laptop waar autocue op “draait”
• Lijst met weblinks (zie taakblad 5)
•  Eventuele vervolgopdracht (zie taakblad 6)
•  Uitleg autocue-programma (zie taakblad 7)
•  Uitleg werking Windows Movie Maker (zie taakblad 8)

Ook aan de volgende zaken kan gedacht worden om deze lessenserie 
nog beter te doen slagen:
•  Gepaste kleding voor de personifi caties (boeren, koningin, 

minister, e.d.)
•  Bepaalde waterrijke plekken kiezen voor fi lmlocaties (bijv. 

strand of dijk o.i.d.)
•  Een plek in een oude schuur/boerderij/zolder in de buurt van 

school
•  Een kleine ruimte waar de journaalstudio kan worden gemaakt 

en waar dus het journaal kan worden opgenomen

TOEPASBAAR IN ANDERE STEDEN?

Deze lessenserie is zo gemaakt dat het door andere leerkrachten 
op andere scholen ook gegeven kan worden. Wel is het van belang 
dat de leerkracht enige kennis heeft van videobewerking, om zo de 
kinderen goed te kunnen begeleiden.

Stel dat de organisatie van deze lessenserie te technisch is, dan 
kan er altijd voor gekozen worden om het journaal live aan de 
overige kinderen in de klas te laten zien, door middel van het 
opvoeren van een ‘toneelstuk’. Ook op deze manier kunnen de kin-
deren zich inleven in de situatie. In les 4 worden de journaals 
dan ‘gespeeld’ i.p.v. ‘bekeken’, de gespeelde journaals worden 
vervolgens beoordeeld via de kijkpunten. 

Natuurlijk is het ook mogelijk een soortgelijke lessenserie te 
maken met betrekking tot andere onderwerpen of rampen, zoals:
•  Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940 http://www.

schooltv.nl/beeldbank/clip/20040130_ bommenrotterdam03
•  De vuurwerkramp van Enschede en de Kruitramp in 1807 in 

Leiden. In 2000 ontplofte een vuurwerkfabriek in Enschede. 
Meer dan 200 jaar geleden ontplofte midden in Leiden een 
schip geladen met 17.000 kilo buskruit. U kunt bijvoorbeeld 
een tv-journaal over de vuurwerkramp in Enschede maken, waar-
in verwezen wordt naar de kruitramp in 1807. 
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EVALUATIE

Doel van deze lessenserie is kinderen geschiedenis te laten erva-
ren. Door hen verschillende rollen te laten spelen is aan dit 
doel voldaan. Omdat we vandaag de dag in een tijd leven vol van 
techniek, is het belangrijk dat kinderen daarmee in aanraking 
komen. Kinderen weten al heel veel op technisch gebied en ik vind 
dat ze daarin gestimuleerd moeten worden. Vandaar dat zij de 
opdracht kregen hun onderzoeksresultaten in de vorm van een jour-
naal te presenteren, waarbij zij zelf de onderwerpen fi lmden en 
het journaal monteerden. 
Het positieve aan deze lessenserie is dat leerlingen enthousiast 
werden over dit geschiedenisonderwerp. Doordat de leerlingen zelf 
bepaalde situaties uitbeelden, zag je heel goed dat ze onderdeel 
werden van de geschiedenis. Ook het samenwerken met elkaar werd 
door deze lessenserie enorm bevorderd: leerlingen ondersteunden 
en hielpen elkaar in de werkgroep. Verder was ook goed te zien, 
hoe de kinderen hun fantasie gebruikten en met nieuwe ideeën kwa-
men (bijvoorbeeld: het meenemen van een rubberboot en het maken 
van accessoires voor de koningin). Leerlingen hebben in 4 lessen 
aantoonbaar geleerd over de Watersnoodramp.

Als laatste positieve punt vind ik, dat het onderwerp goed is 
afgebakend. In twee weken hebben de kinderen heel veel geleerd 
over de Watersnoodramp en is er een product ontwikkeld dat beoor-
deeld kan worden.

Het negatieve is misschien 
wel het organisatorische 
aspect.
Bepaalde taken moeten op 
elkaar afgestemd worden en 
dat is niet altijd even 
gemakkelijk.
Hierbij moet gedacht worden 
aan de afstemming tussen 
cameraman en de overige 
groepsleden. Wanneer fi lm je 
wat en wie. Daarom heb ik ook 
de keuze gemaakt om in deze 
lessenserie een vervolgop-
dracht in te bouwen. 
Leerlingen die al klaar waren 
met hun opdracht, bleven toch 
werken aan dit project. 
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STORMACHTIGE TIJDEN

Met het project ‘Stormachtige Tijden’ won groep 7 van de PCB Rehoboth uit 
Boskoop de tweede prijs. Leerlingen zochten informatie over de zestiende eeuw 
en de Beeldenstorm. Zij presenteerden hun bevindingen aan de hand van 
PowerPoint presentaties, een portrettengalerij, een reportage van de Sint Jan 
in Gouda, een toneelstuk en een website. Het fi lmpje van de PCB Rehoboth op 
www.lesvanhetjaar.nl (kies editie 2008) geeft een goede indruk van de les. 

2
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ONDERWERP
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DOELSTELLING
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TIJDVAK
CANONVENSTER

SCHOOL
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Stormachtige Tijden

Groep 7 

Kennis
De leerlingen kunnen omschrijven wat er in de zestiende eeuw 
gebeurde in Nederland. Ze weten wat de Beeldenstorm was. De leer-
lingen weten wat er in hun woonomgeving ‘gebeurde’ rond het jaar 
1566. De leerlingen kunnen in hun eigen woorden uitleggen waar-
om dit project ‘Stormachtige tijden’ heet. 

Vaardigheden
De leerlingen maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Ze 
kunnen alleen tot een goed eindproduct komen als ze samenwer-
ken. De samenwerking en de bereidheid om van elkaar te leren zijn 
noodzakelijk voor deze manier van werken. De praktische vaardig-
heden zijn afhankelijk van de opdracht die de leerlingen uitvoeren. 
Groep 1: De leerlingen ervaren hoe het is om een website te bouwen 
Groep 2: De leerlingen krijgen meer handigheid in het maken van 
een PowerPoint en kunnen deze ook presenteren 
Groep 3: De leerlingen bedenken naar aanleiding van een fragment 
van Schooltv’s Beeldbanksite een dramastuk over de 
Beeldenstorm. Ze kunnen zich inleven in een persoon uit die tijd 
Groep 4: Leerlingen maken een korte reportage met een camera tij-
dens een bezoek aan de Sint Jan in Gouda en de kerk in Boskoop. 
Ze bereiden een interview voor en maken zelf een opname met een 
camera op locatie 
Groep 5: De leerlingen ontwerpen zelf naar aanleiding van bestaan-
de afbeeldingen een portrettengalerij van de belangrijke personen 
uit die tijd 

Houding
De leerlingen worden uitgedaagd om actief te zoeken naar kennis 
over deze stormachtige periode in de geschiedenis. Ze verwerken 
deze kennis op een zelfgekozen manier. Na een klassikale inleiding 
gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. De leraar coacht de leer-
lingen tijdens het proces. 

3 x 2 uur

Tijd van ontdekkers en hervormers
Beeldenstorm

PCB Rehoboth, Boskoop

Carine van der Ham en Elles van der Willik
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DE OPZET VAN HET PROJECT

De leerlingen maken gebruik van coöperatieve werkvormen. Zij wer-
ken in groepjes aan de onderstaande vijf items/producten. Aan het 
eind van de lessenserie zijn de volgende producten gemaakt: 
1. Drie PowerPoint presentaties 
2.  Opnames van een interview dat gehouden is in Boskoop en opna-

mes van de Sint Jan in Gouda 
3.  Portretten van Willem van Oranje, Alva, Philips II en Karel V
4.  De website:  www.jufcarine.websitemaker.nl/stormachtigetijden 
5. Een toneelstuk 
Aan het eind van de lessenserie presenteert vervolgens iedere 
groep aan de klas het werk waar hij mee bezig is geweest.

Les 1

In de eerste les houdt de leerkracht een klassikale inleiding. 
Het thema wordt geïntroduceerd door de leerkracht aan de hand 
van het fi lmpje: 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/ clip/20050127_ beeldenstorm01
Daarna wordt de voorkennis van de leerlingen geactiveerd door 
middel van vragen van de leerkracht zoals; wat weet je al over 
deze periode? Wat zegt de naam Willem van Oranje je?

Vervolgens wordt de klas verdeeld in 5 groepen van ongeveer 
5 personen. Daarna krijgt iedere groep een teamkaart, waarop de 
opdracht staat uitgelegd (zie instructie leerlingen). De taken 
worden binnen de groep verdeeld, zodat iedere leerling weet waar 
hij/zij verantwoordelijk voor is. De leerlingen beginnen aan hun 
opdracht.

Les 2 
De groepen vertellen kort aan elkaar waar ze mee 
bezig zijn. In de tweede en de derde les werken 
de leerlingen verder aan hun opdracht. Ze gaan 
zelf op zoek naar informatie via het internet 
en boeken die aanwezig zijn in de klas.

Les 3 en 4
De leerlingen maken de opdracht klaar om te 
presenteren aan de rest van de klas. Deze pre-
sentatie wordt aan het einde van de les gehouden 
of in geval van tijdnood de volgende dag. 
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INSTRUCTIE VOOR DE LEERLINGEN

Team 1: Het maken van een website.
Namen: 

Les 1
Jullie hebben de taak om een website te maken met behulp van de 
volgende site: www.websitemaker.nl

Op de website plaatsen jullie informatie en foto’s van de periode 
rond en tijdens de ‘stormachtige Beeldenstorm’. Ook maken jullie 
een quiz met vragen over deze periode. De antwoorden van die quiz 
moeten te vinden zijn in de informatie die jullie gaan plaatsen 
op de site. 

Stap 1: 
Wijs een leider aan, dat is de contactpersoon van de groep. Als 
je er niet uitkomt wie dat moet zijn, neem dan de persoon wiens 
voornaam het laatste is als je de namen in alfabetische volgorde 
zet. Verdeel ook de andere taken:

Contactpersoon/leider:
 

Notulist (schrijver):

Tijdbewaker:  

 
Materiaalbewaarder: 

  

Stap 2: 
Je bespreekt welke onderwerpen er moeten staan op de website. 
Welke gebeurtenissen of personen uit deze periode zijn belang-
rijk. Wie waren bijvoorbeeld belangrijke hoofdpersonen (kopstuk-
ken) uit die tijd? Waarom is deze periode stormachtig te noemen? 
Wat gebeurde er tijdens de Beeldenstorm en waar, hoe liep het af? 
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Bedenk minstens vijf onderwerpen

Onderwerpen:    Door: 

Stap 3:
Verdeel je groepje in twee- of drietallen. Ieder twee- of drietal 
gaat op zoek naar informatie over één van deze onderwerpen. 

Stap 4:
De informatie schrijf je op in je eigen woorden. Je bedenkt ook 
een passende titel. Lees je onderwerp nog eens goed door. Let op 
hoofdletters en leestekens (loopt de tekst van het stukje prettig 
of moeten de zinnen anders worden opgeschreven?).

Stap 5:
Je bedenkt quizvragen bij het onderwerp.

Les 2
De onderwerpen die je uitgewerkt hebt, bespreek je met elkaar. 
Worden er dingen dubbel genoemd? Plaats je stukje daarna op de 
website. Dit doe je met behulp van websitemaker.nl. Bespreek met 
elkaar:
• Welk lettertype, kleur e.d. je gebruikt
• Welke plaatjes je wilt plaatsen
•  Wat voor quizvragen jullie gebruiken (worden het A-B-C-D vra-

gen of iets anders?)

Les 3
De website wordt verder afgemaakt. Voeg nog eigen ideeën toe. 
Aan het einde van de les wordt de website aan de klas getoond en 
worden de quizvragen gemaakt. 
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Team 2:  Het maken van een PowerPoint presentatie
Namen: 

Aan jullie de taak om een PowerPoint presentatie te maken over 
deze stormachtige tijd in de zestiende eeuw. Zorg dat je wat te 
vertellen hebt als je de presentatie houdt aan het einde van dit 
project. Succes ermee.

Les 1 
Stap 1: 
Wijs een leider aan, dat is de contactpersoon van de groep. Als 
je er niet uitkomt wie dat moet zijn, neem dan de persoon wiens 
voornaam het laatste is als je de namen in alfabetische volgorde 
zet. Verdeel ook de andere taken:

Contactpersoon/leider:
 

Notulist (schrijver):

Tijdbewaker:  

 
Materiaalbewaarder: 

Stap 2:
Bedenk 3 onderwerpen.
Verdeel de groep in twee- of drietallen. Ieder twee- of drietal 
maakt een eigen PowerPoint presentatie. Voorbeelden van onderwer-
pen: wie waren belangrijke hoofdpersonen (kopstukken) uit die 
tijd? Waarom is deze periode stormachtig te noemen? Wat gebeurde 
er tijdens de Beeldenstorm en waar? Hoe liep het af?  Schrijf de 
onderwerpen hieronder:

Onderwerpen:    Door: 
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Stap 3:
Je gaat op het internet op zoek naar informatie over jouw onder-
werp. Die informatie orden je in hoofdstukken. Zorg ervoor dat 
het je eigen woorden zijn. Je begint dus niet meteen met het 
maken van een PowerPoint presentatie.
Zorg dat aan het einde van de les je hoofdstukindeling duidelijk 
is; dat je weet wat je wilt vertellen. Zoek ook alvast plaatjes 
en afbeeldingen op.

Les 2
Je begint nu met het maken van je eigen PowerPoint presentatie. 
De informatie die je hebt gevonden verwerk je daarin. Je maakt de 
presentatie nog boeiender door te kiezen voor een pakkende kleur, 
mooie effecten e.d.

Les 3
Misschien heb je nog een creatief idee dat je kunt verwerken in 
jouw presentatie. Je oefent tijdens deze les de presentatie. Je 
maakt afspraken over wie/wanneer/wat zegt. Aan het einde van deze 
les houd je een presentatie met behulp van de PowerPoint die je 
hebt gemaakt. 
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Team 3:  Het maken van een reportage
Namen: 

Jullie gaan, als bijna professionele journalisten, een reportage 
maken over de gebeurtenissen rond het jaar 1566. Wat is er in die 
periode in Boskoop en in Gouda gebeurd? Denk daarbij aan uitzen-
dingen van het Schooltv-Weekjournaal. Hoe maken zij een 
reportage?

Les 1
Stap 1: 
Wijs een leider aan, dat is de contactpersoon van de groep. Als 
je er niet uitkomt wie dat moet zijn, neem dan de persoon wiens 
voornaam het laatste is als je de namen in alfabetische volgorde 
zet. Verdeel ook de andere taken:

Contactpersoon/leider:
 

Notulist (schrijver):

Tijdbewaker:  

 
Materiaalbewaarder: 

  

Stap 2:
Twee kinderen gaan op zoek naar informatie over Boskoop in de 
zestiende eeuw. Je maakt een afspraak met de dominee en je 
bedenkt vragen voor een interview met hem.

Twee kinderen gaan op zoek naar informatie over de Sint Jan in 
Gouda in de zestiende eeuw. Wat gebeurde er in 1566? Zijn er 
beelden kapot gemaakt of was er soms geen Beeldenstorm in de 
kerk? Je bereidt het bezoek aan de Sint Jan voor en je bedenkt 
vragen die je daar kunt stellen.
Verdeel ook de taken binnen je groep. Wie stelt de vragen? Wie 
bedient de camera? Hoe ziet de interviewer eruit?
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Les 2
Je maakt het eerste deel van de fi lm. Zorg dat het een echte 
reportage wordt. Zorg er ook voor dat alles klaar is voor de 
woensdagmiddag. Dat de vragen klaar zijn, dat je weet waar we 
naar toe gaan. Ook heb je op papier staan wat je al weet van de 
kerk (bouwjaar, grootte, e.d.).

Les 3 (+woensdagmiddag): 
Je bezoekt de Sint Jan in Gouda. Daar maak je ook een reportage 
van. In de derde les zorg je ervoor dat de fi lm getoond kan wor-
den.Bedenk met je groep een leuke manier om het te presenteren. 
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Team 4: Het maken van een toneelstuk
Namen: 

Beleef de periode rond de Beeldenstorm zelf, door in de huid te 
kruipen van de mensen die toen leefden. Maak een toneelstuk over 
deze stormachtige periode in de geschiedenis. 

Les 1
Stap 1: 
Wijs een leider aan, dat is de contactpersoon van de groep. Als je 
er niet uitkomt wie dat moet zijn, neem dan de persoon wiens voor-
naam het laatste is als je de namen in alfabetische volgorde zet. 
Verdeel ook de andere taken:

Contactpersoon/leider:
 

Notulist (schrijver):

Tijdbewaker:  

 
Materiaalbewaarder: 

  

Je bedenkt met elkaar een toneelstuk, waar je iets kunt laten zien 
van de periode rond, tijdens of na de Beeldenstorm. Voorbeelden 
hiervan zijn; een vergadering; een opstand; een ontmoeting tussen 
een protestant en een katholiek (geen gevecht of het stukmaken van 
voorwerpen).

Je schrijft minimaal 3 scènes. De notulist levert het idee aan het 
einde van de les in bij de juf of meester. De materiaalbewaarder 
maakt een lijst van dingen die nodig zijn tijdens het spelen. 

Les 2
In deze les speel je de scènes die je in de vorige les verzonnen 
hebt. Je past het eventueel aan. Ook de aanpassingen geeft de con-
tactpersoon door. De materiaalbewaarder controleert of alle spullen 
er zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan probeert hij/ zij dat te 
regelen. 

Les 3
Aan het begin van de les oefen je het toneelstuk nog een laatste 
maal. Er is eventueel nog ruimte voor kleine veranderingen. Aan het 
einde van de les laat je het stuk aan de klas zien.
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Team 5: Het maken van een portrettengalerij 
Namen: 

 
Les 1        
Tover de achterwand van de klas om in een stukje museum en schil-
der of teken één van de hoofdpersonen uit die stormachtige perio-
de in de geschiedenis. Ga als een echte Rembrandt aan de slag en 
laat je inspireren door afbeeldingen in het lesboek,  op internet 
en door je eigen creatieve ideeën. 

Stap 1: 
Wijs een leider aan, dat is de contactpersoon van de groep. Als 
je er niet uitkomt wie dat moet zijn, neem dan de persoon wiens 
voornaam het laatste is als je de namen in alfabetische volgorde 
zet. Verdeel ook de andere taken:

Contactpersoon/leider:
 

Notulist (schrijver):

Tijdbewaker:  

 
Materiaalbewaarder: 

  

Stap 2:
Je zoekt in je boek en op het internet naar afbeeldingen van 
belangrijke personen uit die tijd. Zorg dat iedereen uit je groep 
iemand anders kiest. Schrijf de namen op en geef die door aan de 
juf. Als de plaatjes gevonden zijn, kopieer je de plaatjes of 
print je deze uit en probeer je die persoon na te maken op je 
eigen schilderij. Probeer in de eerste les al een ruwe schets te 
hebben van je tekening.
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Les 2
Je maakt het schilderij zoveel mogelijk af tijdens deze les. 
Mocht er tijd over zijn, dan begin je aan de lijst eromheen. Je 
zoekt ook naar informatie over deze persoon. Onder je schilderij 
komt de naam en de omschrijving van deze persoon te hangen. Zorg 
dat er te lezen is wat deze persoon gedaan heeft in de zestiende 
eeuw.

Les 3
Je maakt de schilderijen af (ook de lijst er omheen). Daarnaast 
zorg je ook voor een omschrijving van die persoon. Dat werk je 
uit op de computer. Tijdens de presentatie vertel je onder 
andere:
• Wie je hebt geschilderd
• Wat zijn/haar rol was in de geschiedenis
• Welke materialen je hebt gebruikt voor je schilderij
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BEOORDELING 

Iedere groep krijgt een cijfer tijdens het presenteren van zijn 
werk.

EINDRESULTAAT

Powerpoint presentaties, registratie van een interview met de 
dominee, portrettengalerij, (scripts van het) toneelstuk, website 
www.jufcarine.websitemaker.nl/stormachtigetijden.

WAT IS ER NODIG VOOR DIT PROJECT?

Randvoorwaarden: De leerlingen zijn gewend om zelfstandig te wer-
ken aan een opdracht, ook hebben ze al vaker in groepen 
samengewerkt. 

Er is minimaal 1 computer per 2 leerlingen nodig, zodat de leer-
lingen zelf via internet op zoek kunnen gaan naar informatie over 
deze periode. Voor het presenteren hebben de leerlingen een 
beamer of een digitaal schoolbord nodig. 

TOEPASBAAR IN ANDERE STEDEN?

Ook in andere plaatsen kan de les over de Beeldenstorm gegeven 
worden. Mogelijkerwijs vanuit verschillende perspectieven, zoals 
een katholieke en een protestantse invalshoek. 
Afhankelijke van de vestiging van een school kunnen leerlingen 
een interview afnemen met een dominee of met een priester. Door 
beiden te interviewen kunnen leerlingen ook twee verschillende 
visies m.b.t. de Beeldenstorm krijgen en daar (eenvoudige) con-
clusies aan verbinden.

Deze manier van werken is toepasbaar op vrijwel ieder onderwerp. 
Door de opzet van deze lessenserie worden leerlingen uitgenodigd 
om in groepjes aan verschillende onderwerpen te werken en op ver-
schillende wijze hun informatie te presenteren. Deze benaderings-
wijze is dus uitermate geschikt voor omvangrijke onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld de Gouden Eeuw of de Tweede Wereldoorlog.

Stel dat een klas kiest voor het onderwerp de Tweede 
Wereldoorlog, dan kan een groepje zich bezig houden met wat er 
tijdens deze oorlog gebeurde in hun plaats of dorp. Werd de 
plaats gebombardeerd, werden er joden opgepakt, was er verzet, 
waren er onderduikers, enzovoort? Een andere groep kan zich rich-
ten op de oorlog in grote lijnen. Wanneer brak de oorlog uit, 
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enzovoort. Via een tijdbalk kunnen ze gebeurtenissen chronolo-
gisch weergeven. Een ander groepje richt zich op de 
Jodenvervolgingen, in het bijzonder bijvoorbeeld op Anne Frank. 

EVALUATIE

Positieve punten:
De leerlingen zijn erg betrokken bij de lessen. Ze gaan zelf 
actief op zoek naar informatie, die ze nodig hebben voor hun 
eigen opdracht. Iedere leerling kiest een uitwerking die bij hem 
of haar past. De een werkt liever achter een computer, terwijl de 
ander liever in de huid kruipt van iemand uit die periode en dat 
uitspeelt. Je maakt gebruik van veel verschillende (coöperatieve) 
werkvormen. De leerlingen leren van elkaar. Dit project stimu-
leerde mij ook als leerkracht om de geschiedenisles anders vorm 
te geven. Dat is mij goed bevallen. De manier van werken is ook 
goed toe te passen bij andere lessen en is daarom op langere ter-
mijn bruikbaar.

Negatieve punten:
Je bent erg afhankelijk van het goed functioneren van het compu-
ternetwerk binnen de school. Het uitvoeren en het presenteren 
neemt behoorlijk wat tijd in beslag.

Enkele opmerkingen
Om dit project te kunnen uitvoeren is samengewerkt met:
•  De Hervormde Gemeente in Boskoop voor een bezoek aan de kerk 

en een interview met de plaatselijke predikant
• De Sint Jan in Gouda 
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AANHOUDING BIJ GOEJANVERWELLESLUIS

Met de lessenserie ‘Aanhouding bij Goejanverwellesluis’ won de Prinses Julianaschool 
de derde prijs. Met veel enthousiasme hebben de leerlingen deze gebeurtenis onderzocht. 
Zij verzamelden informatie op internet, bezochten locaties die een rol speelden in het 
verhaal, kropen in de huid van belangrijke personages en speelden het verhaal in moderne 
versie na. Op een website presenteerden zij de resultaten van hun onderzoek, onder 
andere in de vorm van een beeldverslag. Het fi lmpje van de Prinses Julianaschool op 
www.lesvanhetjaar.nl (kies editie 2008) geeft een goede indruk van de les. 

3
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ONDERWERP

DOELGROEP

DOELSTELLING

TIJDSINVESTERING
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DOCENT

 

 

 

 

 

De aanhouding bij Goejanverwellesluis

Groep 8

Kennis
De leerlingen verwerven op een niet gebruikelijke, maar aanspre-
kende wijze kennis over een historische reeks gebeurtenissen, toe-
gespitst op de eigen regio, maar geplaatst in de context van de lan-
delijke geschiedenis. Dit gebeurt vooral door gebruik te maken van 
de eigen beleving/activiteit en de leefomgeving van de kinderen.

Vaardigheden
Een groep leerlingen doet ervaring op t.a.v. het verzamelen van 
gegevens (via internet en andere gepubliceerde bronnen) die nodig 
zijn voor de uitvoering van het project, t.a.v. de organisatie van het 
project en t.a.v. de digitale verwerking ervan. De gehele groep doet 
ervaring op t.a.v. het gezamenlijk naspelen van een historische 
situatie en t.a.v. het zinvol reageren op de spelsituaties en de loca-
ties tijdens de uitvoering.

Houding
De leerlingen worden gestimuleerd om creatief mee te denken bij de 
uitvoering van het project, zodat zij ervaren dat geschiedenis heel 
“leuk” kan zijn en te maken heeft met hen zelf en met hun eigen 
leefomgeving. Ook ervaren zij dat geschiedenis over heel concrete 
en herkenbare zaken/mensen kan gaan. De opdracht stimuleert 
hen om naar de eigen omgeving te kijken als een plek waar vroeger 
dingen gebeurden die ook nu nog interessant zijn.

6 lessen

Tijd van pruiken en revoluties
De Patriotten

Prinses Julianaschool, Gouda 

Marjan Tomassen & Jan van der Zwart
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DE OPZET VAN HET PROJECT

Met een groep leerlingen wordt het onder-
werp globaal verkend, waarbij de leerlin-
gen relevante gegevens over het hoofdon-
derwerp (voornamelijk) via het internet 
verzamelen. Daarna wordt een klassikale 
introductieles over het onderwerp gegeven 
door de leerkracht (zie paragraaf 
instructie voor de leerkracht). Ook wordt 
in deze les de wijze besproken waarop de 
leerlingen dit geschiedenisonderdeel gaan 
“naspelen”. 

Een selectie van de groep maakt een opzet 
voor het digitale werkblad dat later deel 
uitmaakt van de site over het hoofdonder-
werp. Dit opdrachtenblad wordt besproken 
met de leerkracht en vervolgens voltooid. 
Daarna worden, met een selectie van de 
leerlingen, de diverse locaties bezocht, 
als voorbereiding op het historiespel 
door de groep. Bepaalde deelgebeurtenis-
sen worden nu al nagespeeld en digitaal 
gefotografeerd, met eventuele toevoeging 
van een digitaal sfeerfi lmpje dat een glo-
baal beeld van de locaties geeft. 

Vervolgens wordt de hoofdgebeurtenis 
(de feitelijke aanhouding aan de Vlist) 
nagespeeld door de groep en gedetail-
leerd in een modern beeldverslag vast-
gelegd. Een selectie van de leerlingen 
werkt onder begeleiding van de leer-
kracht het digitale verslag uit en 
plaatst een en ander met bijbehorende 
teksten (en het opdrachtenblad) op de 
site. 
Deze lessenserie bestaat dus uit een 
serie activiteiten en werkt toe naar 
een site als eindproduct. 
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GLOBALE PLANNING 

Voorbereiding  Een aantal leerlingen zoekt (voornamelijk via 
internet) informatie over de Aanhouding bij 
Goejanverwellesluis. De locaties die belangrijk 
zijn voor deze gebeurtenis worden in kaart 
gebracht.

Les 1    De leerkracht geeft de introductieles en legt 
uit wat de leerlingen gaan doen

Les 2    leerlingen bereiden een werkblad en antwoorden-
blad voor, behorend bij de site. Beide bladen 
worden gecontroleerd door de leerkracht. Ook 
schrijven zij een verhaal over de aanhouding 
bij Goejanverwellesluis en maken zij een over-
zicht van de belangrijke personages. 

Les 3    Leerlingen zetten alle informatie op de site.
Les 3    Een groepje leerlingen gaat op vooronderzoek en 

bezoekt de locaties die belangrijk zijn voor 
hun les.

Les 4    Leerlingen bereiden zich voor op hun rol. De 
rollen zijn uitgeschreven door de leerkracht. 
Het gaat om de volgende rollen:

     • Wilhelmina
    • Hofdame
    • Willem V
    • Adjudant van Wilhelmina
    • Generaal/patriot
    • De Lange van Wijngaarden
Les 5    Leerlingen spelen de aanhouding op locatie na 

en leggen dit in een modern fotoverslag vast.
Les 6    Leerlingen schrijven teksten bij het fotover-

slag. Het fotoverslag wordt op de site gezet. 

INSTRUCTIE VOOR LEERKRACHT

Volgens de overlevering werd Wilhelmina 
van Pruisen, de vrouw van stadhouder 
Willem V, op 28 juni 1787 door Patriotten 
uit Gouda bij Goejanverwellesluis 
tegengehouden. 

In werkelijkheid werd zij met haar reis-
gezelschap aangehouden bij Bonrepas aan 
het riviertje de Vlist. Wilhelmina werd 
naar een boerderij bij de 
Goejanverwellesluis overgebracht, waar 
Cornelis Johan de Lange van Wijngaarden 
(commandant van het vrijcorps van Gouda) 

was ingekwartierd. Ze mocht niet doorrij-
den naar Gouda om daar de nacht door te 
brengen zoals zij van plan was. Daarna 
keerde ze terug naar haar echtgenoot 
Willem V in Nijmegen. 
Frederik Willem II van Pruisen kwam zijn 
zuster Wilhelmina te hulp en maakte zo de 
terugkeer van het paar naar Den Haag 
mogelijk. Als gevolg van deze Pruisische 
inval vluchtten vele patriotten uit de 
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 
naar Frankrijk.
Steekwoorden inleidende les: 
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Steekwoorden inleidende les
aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in de Vlist, 1787

Inleiding
Huwelijk jonge prinses met jonge prins in Berlijn, in koninklijk 
paleis. Voordelig voor beide landen (Holland rijk, handelsnatie, 
Pruisen militair machtig). Veel verschil in temperament tussen de 
gehuwden. Mooi begin, feestelijke begroeting in Holland. Vooral 
gewone volk enthousiast. Rond 1775: Amerikaanse vrijheidsoorlog, 
Holland helpt een handje (smokkelnest St. Eustatius). Dit leidt 
tot oorlog met Engeland. Blokkade, schepen ingepikt: handel stag-
neert. Prins Willem V krijgt de schuld. Bovendien komt er een 
beweging op gang onder rijkeren en beter opgeleiden voor meer 
zeggenschap. Patriotten staan tegenover prinsgezinden. 
Exercitiecorpsen, ook in Gouda, o.l.v. De Lange van Wijngaarden. 
Spotprenten en andere pesterijen, o.a. afpakken gezag over Haags 
garnizoen. Stadhouderlijk gezin gaat naar Valkhof in Nijmegen. 
Cordon op grens west/oost Holland. Bij Goejanverwellesluis patri-
ottenblokkade, o.l.v. De Lange. Hoofdkwartier van de Patriotten 
was in Woerden. Geheime besprekingen in Den Haag en Nijmegen over 
terugtocht Willem, uiteindelijk zal Wilhelmina eerst gaan. Maar 
helaas: de voorbereidingen (verse paarden e.d.) lekken uit: 
patriotten in alarmfase. De Lange verwacht passeren prins via 
Schoonhoven en Vlist, legt hinderlaag.

De Aanhouding
Donderdag 28 juni vroeg: vertrek van koetsen uit N. Passage Lek 
bij Schoonhoven, lukt door bluf. Hinderlaag Vlist o.l.v. ser-
geant, overbluffen van kapitein lukt niet. Stapvoets verder, rui-
ters versterken later het patriciërs contingent. Rond 5 uur bijna 
ontsnapt in Haastrecht richting Gouda. Aankomst bij pontje 
Hekendorp. Prinses wacht in boerderij op bericht uit Woerden. Mag 
tenslotte niet verder, als avond valt terug naar Schoonhoven, 
overnachting. Haar bericht naar Den Haag wordt niet beantwoord. 
Volgende dag retour Nijmegen. Verslag gestuurd naar broer, koning 
van Pruisen. Dit zal leiden tot Pruisische inval en herstel gezag 
stadhouder, tot enkele jaren later begin Franse tijd. Dan gaat de 
Stadhouder defi nitief weg naar Engeland.

Enkele aanbevolen bronnen: 
J. de Rek: Prinsen, Patriciërs en Patriotten, v.a. pag.626.
J. Schouten: Gouda vroeger en nu, v.a. pag.58.
W.A. Knoops en F.Ch Meijer: Goejanverwellesluis, geheel. 
N. Bosma: De grote reis van Margje Blauw: een geschikt boek om 
(uit) voor te lezen, dan wel dat in delen door kinderen te laten 
doen. Aanbevolen om vlak voor het werkelijke naspelen in De 
Vlist voor te lezen vanaf pag.16.
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INSTRUCTIE VOOR DE LEERLINGEN 

Bijlage 1: Vragenblad (gemaakt door een groepje leerlingen)

Werkblad Geschiedenisles van het jaar
1. Wat was de naam van het hoofd der patriotten in Gouda?
2.  Naar welke stad waren Wilhelmina en Willem V gevlucht toen ze 

merkten dat het regeren niet meer zo goed ging?
3. Noem 2 redenen waarom Wilhelmina en Willem V gevlucht waren.
4. Wat is de tegenovergestelde partij van de patriotten?
5. Op welke datum was Wilhelmina aangehouden?
6.  Om hoeveel kilometer ongeveer moest je in die tijd van paar-

den wisselen?
7. Langs welk riviertje werd Wilhelmina aangehouden?
8. Waarom vluchtten de patriotten weg uit Nederland?
9. Waar vluchtten de patriotten heen?
10. Vluchtte de Goudse hoofdpatriot ook naar Frankrijk?
11. Wie was baron Bentinck?

Bijlage 2: Antwoordenblad (gemaakt door een groepje leerlingen)

NAAM:

Antwoordenblad geschiedenisles van het jaar
1. De Lange van Wijngaarden
2. Nijmegen
3. 3 mogelijkheden:
a. Ze hadden oorlog gekregen met de Engelsen.
b. De patriotten waren in opstand gekomen.
c.  De soldaten van Willem V lachten hem uit op het Binnenhof, 

toen hij zijn controlerondje bij hen liep.
4. De prinsgezinden, deze vonden de prins wel oké.
5. 28 juni 1787
6. Om de ongeveer 80 kilometer.
7. De Vlist
8.  Omdat de koning van Pruisen, Wilhelmina´s broer, hen 

achternazat.
9. Meestal naar Frankrijk, hun favoriete land.
10. Nee, hij verbleef een jaar in België.
11.   Hij was de adjudant van de prins en zat vooraan in de 

koetsen.
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Bijlage 3:  Scènes die leerlingen moeten spelen voor het moderne 
beeldverslag van de Aanhouding bij Goejanverwellesluis

Scènes
1. De Lange van Wijngaarden staat voor/in zijn huis
2. De patriotten oefenen met de Lange naast zich
3. Patriotten wachten voor de deur in Woerden
4. De Lange ontmoet de generaal
5. Wilhelmina & Willem zijn in ‘Nijmegen’
6. Discussie over de reis
7. Afscheid: Wilhelmina van Willem
8. Met de pond naar Schoonhoven kijkend met de auto’s
9. Barrière bij de veerpoort > Bentinck legt uit
10. Op weg (bij de molen)
11.  Reservering bij een duur restaurant > ober neemt telefoon op   

 > heel erg dure reservering gekregen van een lunch
12.   De Lange staat in Goejanverwellesluis te telefoneren      

combinatiefoto met een ober die erg blij is
13.  Kleine menigte verzamelt zich bij de stoep, met vlaggetjes 

etc
14.  De Lange stuurt een aantal patriotten en van Leeuwen te voet 

op stap
15.  Ze leggen in de Vlist een hinderlaag, 3 patriotten en een 

boer
16.  Patriotten gaan uit de bosjes terwijl de boer zwaait en de 

auto’s in de verte al aankomen met Bentinck uit het raam 
hangend

17. De aanhouding in detail
18.  Bentinck is bij van Leeuwen en de andere patriot in het 

dorpje
19. Optocht door de Vlist
20. De ‘ruiters’ voegen zich bij de stoet
21. De stoep, Bentinck wil naar links, maar hij mag niet
22. Aankomst bij de Goejanverwellesluis
23. Net als de tekening opstellen in detail
24.  Voor de boerderij staan 2 patriotten op wacht, terwijl 

Wilhelmina naar binnen gaat
25. Opnieuw discussies met leiding
26. Terug in de auto’s
27. Aankomst bij de stadsdoelen
28.  Wilhelmina verstuurt email naar Den Haag, maar krijgt geen 

antwoord
29. Vertrek met de pond
30. Email aan de broer van Wilhelmina
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RESULTAAT

Op de site www.goejanverwellesluis.tk staat het eindresultaat 
van de les

Voor de leerlingen-website:
http://www.everyoneweb.com/Goejanverwellesluis-JulianaschoolGouda
Voor de leerkrachten-website:
http://www.everyoneweb.com/Goejanverwellesluis-Leerkrachten 

BEOORDELING 

Het lesdoel is bereikt als de leerlingen na afl oop van deze 
activiteiten:
• kennis hebben vergaard over een geschiedkundig onderwerp
• dit onderwerp in een context kunnen plaatsen
• ervaringen rondom dit onderwerp hebben opgedaan
• hun kennis en ervaringen kunnen verwoorden en delen
Tijdens een afronding in de klas mogen de leerlingen aan elkaar 
vertellen wat ze geleerd hebben. De activiteiten hebben voor de 
diverse leerlingen vaak een andere betekenis, wat verrassend is 
om te horen van elkaar. Verder zullen de leerlingen hun opgedane 
kennis en ervaringen op papier gaan zetten. Dit zal (op een nog 
nader te bepalen wijze) intern gepubliceerd worden. 

De leerlingen krijgen geen cijfer voor het project. Het gaat ons 
er vooral om dat de leerlingen  ondervinden dat gebeurtenissen 
uit het verleden grote invloed hebben op het heden. Ook gaat het 
ons erom dat ze ontdekken wat zich in hun eigen omgeving heeft 
afgespeeld.

WAT IS ER NODIG VOOR DIT PROJECT?

• De leerling-computers op school
• Twee digitale camera’s
• Enkele rekwisieten voor het “toneelspel”
•  Vervoermiddelen (2 auto’s en voor alle leerlingen natuurlijk 

hun eigen fi ets)
Verder is misschien toestemming nodig voor het betreden van enke-
le locaties en wordt voor de uitvoering rekening gehouden met de 
weersomstandigheden (geen regen!). Een lekker lunchpakket en een 
hapje en drankje voor onderweg (door de school verzorgd) zijn 
eveneens onontbeerlijk
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TOEPASBAAR IN ANDERE STEDEN?

De site www.goejanverwellesluis.tk kan door alle scholen gebruikt 
worden als inleiding op of illustratie van het tijdvak Pruiken en 
Revoluties.

Het idee om een les te ontwikkelen over een historische gebeurte-
nis die bijna ‘om de hoek van de school’ plaatsvond, kan door 
bijna alle scholen in Nederland overgenomen worden. U kunt een 
lokaal of regionaal geschiedenisonderwerp selecteren, eventueel 
met behulp van een erfgoedhuis, museum of archief in uw buurt, en 
hierop de opzet en methodiek van deze les toepassen (informatie 
zoeken over het onderwerp, de plekken bezoeken, een modern of 
historisch beeldverslag maken, informatie op de website plaat-
sen). Enkele voorbeelden zijn:
•  Maak een site over een gebeurtenis of een periode uit de mid-

deleeuwen in en rond een kasteel in de buurt. In Nederland 
zijn een groot aantal kastelen, waar leerlingen allerlei ver-
halen kunnen herbeleven, zoals het leven op een belegerd kas-
teel. Ridders, jonkvrouwen en bedienden leefden veilig achter 
de zware muren, terwijl de aanvallers in tenten verbleven. 

•  Maak een site over de industriële revolutie. Staan er in uw 
buurt (restanten van) fabrieken die tijdens de industriële 
revolutie zijn gebouwd of zijn er in uw regio nog arbeiders-
woningen? Maak een beeldverslag over het leven (wonen en wer-
ken) van volwassenen en kinderen in die tijd. 

EVALUATIE

We vonden het erg positief om een stuk geschiedenis te herbele-
ven. We hebben als leerkrachten  ervaren dat geschiedenis op die 
manier echt gaat leven. Ik ben ervan overtuigd dat dit format 
(het naspelen) zich voor veel meer onderwerpen leent en dat dit 
dus zeker niet alleen voor lokale onderwerpen geldt. De leerlin-
gen zijn echt in het verhaal gedoken en vonden het erg leuk te 
ontdekken dat onze school in een buurt blijkt te staan met 
straatnamen rondom deze gebeurtenis. Voorheen hadden ze zich dat 
nooit gerealiseerd. Met wat eenvoudige materialen, mooi weer tij-
dens de fi etstocht en een stuk enthousiasme hebben we dit project 
(kosteloos) kunnen volbrengen. We vonden het erg leuk om eraan 
mee te doen en de leerlingen genieten van alle aandacht die ze 
hierdoor krijgen.
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Colofon
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Marjan Tomassen (Prinses Julianaschool) 
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Anno organiseert de Les van het Jaar 
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