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Inleiding
Deze lesmodule (en de hele leerlijn) gaat in de eerste plaats
om het mediawijzer maken van leerlingen. Het middel om
dat te bereiken is in dit geval voor groep 7 het onderzoek
naar archiefstukken. Centraal staat hoe je informatie kunt
verwerven uit historische bronnen. De leerlingen leren waar je
historische informatie kunt vinden en hoe je daar kritisch naar
kijkt. Via een digibordpresentatie maken de leerlingen kennis
met drie weeshuiskinderen uit begin 1900. Ze onderzoeken
de historische bronnen over deze kinderen en maken op basis
van deze informatie een eigen product: filmpje, verhaal, sketch
of presentatie. Juist door zelf een mediaal product te maken,
in les 3, en hierop te reflecteren in les 4 ontstaan inzichten die
leerlingen helpen wijs met media om te gaan. Het project is
opgezet volgens de didactiek van ontdekkend leren.

Leerdoelen
•
•
•
•
•
•
•
•

begrijpen dat als je bewaart, je ook selecteert
kunnen historische bronnen onderzoeken: bekijken, lezen,
zoeken, conclusies trekken
begrijpen dat een archief selecteert
kunnen feitelijke historische informatie in een eigen product
verwerken (mediabron)
beseffen dat feitelijke bronnen een subjectief verhaal
kunnen opleveren
beseffen dat (historische) bronnen vaak niet volledig zijn
begrijpen dat je meerdere betrouwbare bronnen moet
gebruiken om een verhaal compleet te maken
beseffen dat onze blik op het verleden bepaald wordt door
het heden.

Aansluiting bij de kerndoelen
•
•
•
•

•

Taal 1, 2 en 3: verwerven, uitdrukken, omgaan met
informatie en argumenteren.
Taal 6: leren informatie en meningen te ordenen.
Oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd 51: gebruik maken van
eenvoudige historische bronnen.
Kunstzinnige oriëntatie 54, 55 en 56: zich uitdrukken in en
communiceren via beelden en taal en kennis verwerven
over en waardering krijgen voor cultureel erfgoed
Competenties mediawijsheid: Mediaspoor activeert de
competenties Mediawijsheid, zoals die zijn vastgesteld door
Mediawijzer.net Leerlingen hebben inzicht in de werking
van media, zij maken zelf gebruik van media, zij reflecteren
op het eigen mediagebruik en realiseren doelen met media.
www.mediawijzer.net/competentiemodel

Projectopzet
De module bestaat uit vier lessen en facultatief een bezoek aan
een archief. Dit bezoek aan het archief kan tussen les 1 en 2
gepland worden.
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Digibord
Les 1 en 2 worden gegeven met behulp van het digibord. Via het
startscherm klik je eenvoudig door de genummerde stappen. In
les 3 en 4 is geen digibord nodig.

Les 1 Bewaren en archiveren
In les 1 denken kinderen na over de keuzes die gemaakt worden
bij het bewaren van hun eigen documenten, bijvoorbeeld
vakantiefoto’s, aan de hand van een digibordpresentatie. Wat is
de moeite van het bewaren waard? Wat gaat de prullenbak in? En
waarom eigenlijk? Via de persoonlijke archieven van kinderen nu
wordt een verband gelegd met het werk van gemeentelijke en
regionale archieven. Wat wordt daar bewaard? De fotopresentatie
op het digibord geeft leerlingen een beeld van het archief, wat
er verzameld wordt, hoe het verzameld wordt, welke keuzes
er gemaakt worden en hoe archieven door digitalisering
beschikbaar gesteld worden aan het publiek. Daarnaast kan ook
een archief in de omgeving bezocht worden.

Les 2 Bladeren in historische bronnen
In les 2 worden drie kinderen van rond 1900 geïntroduceerd.
Het blijken weeskinderen geweest te zijn. Wat zouden de
leerlingen van hen willen weten? Samen formuleren de
kinderen vragen. In een circuit gaan de leerlingen in groepjes
verschillende historische bronnen onderzoeken: foto’s,
plattegronden, de regels, het ‘kinderboek’ en strafboek van de
binnenvader. Kunnen de kinderen hun eigen onderzoeksvragen
beantwoorden? En welke dingen ontdekken ze nog meer?
Kinderen ervaren dat uit historische bronnen veel informatie te
halen is en er bepaalde conclusies uit te trekken zijn. Maar ook
dat niet alle vragen beantwoord kunnen worden.

Les 3 Maak er wat van
In les 3 gebruiken de leerlingen de opgedane historische kennis
voor een eigen product. Dat kan variëren van een verhaal, een
brief, een tekening, een filmpje tot een sketch. In het proces
ontdekken ze dat bij het maken van dit product de feitelijke
historische kennis wordt aangevuld met algemene historische
kennis en de eigen verbeelding.

Les 4 Presenteren en reflecteren
In de laatste les worden de producten aan elkaar gepresenteerd.
De leerlingen reflecteren op de opgedane ervaringen. Ze beseffen
dat de kennis over een andere tijd beperkt is. Dat er maar een
bepaalde selectie historische bronnen bewaard is gebleven. Dat
het verleden door een hedendaags bril bekeken wordt. En dat, net
als in hun eigen product, ook in geschiedenisboeken, historische
verhalen en films een deel van de informatie invulling is.
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Digitaal archief
Door de digitalisering van de archiefcollecties, zijn deze
toegankelijk geworden voor een breed publiek. Je kunt thuis
achter je eigen pc de krant van 11 mei 1929 lezen of foto’s van
je straat in 1951 bekijken. Plaatselijke geschiedenis komt zo heel
dichtbij. Dit project heeft als nevendoelstelling leerkrachten
daarmee in aanraking te brengen, zodat ook in de eigen lespraktijk
gebruik wordt gemaakt van de collecties van het archief.
Interessante websites met historische bronnen zijn:
•
www.beeldbank-nh.nl
•
www.geheugenvannederland.nl
•
www.ed-it.nu
•
En via deze link is nog meer te vinden:
www.beeldbanken.startpagina.nl

Afspraak met het archief
Educatie is niet een primaire taak van archieven, maar een kijkje
achter de schermen is altijd spannend. Daarom kun je in het
kader van dit project ook een archief bezoeken. Neem contact
op met de educatiemedewerker van het archief. Zie hiervoor de
adreslijst op de website. Plein C heeft de archieven in NoordHolland op de hoogte gebracht van dit lespakket. Elk archief
heeft zijn eigen overwegingen om wel of niet een rondleiding bij
de module aan te bieden. Dit is afhankelijk van de taakstelling,
fte’s voor educatie en de collectie van het archief.

Tijd en organisatie
Voorbereiding
Tijdsduur: afhankelijk van de voorkennis
Les 1: Bewaren en archiveren
Tijdsduur: 30-40 minuten
Les 2: Bladeren in historische bronnen
Tijdsduur: 40-60 minuten
Les 3: Maak er wat van
Tijdsduur: 40-120 minuten
Les 4: Presenteren en reflecteren
Tijdsduur: 40-90 minuten
Archiefbezoek
Tijdsduur: ongeveer 60 minuten, afhankelijk van het archief.
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Les 1

Bewaren en Archiveren

Doel

De leerlingen beseffen dat als je bewaart, je
ook selecteert.
De leerlingen beseffen dat je meerdere
betrouwbare bronnen moet gebruiken om
een verhaal compleet te maken.
Overzicht Les 1

De leerlingen beseffen dat een archief
selecteert.

uitleg iconen digibord

Duur

30 tot 40 minuten

Organisatie

Klassikaal

1
1/4

Aanduiding stapnummer
Aanduiding huidige /
totaal aantal slides

Voorbereiding
•
•

Lesomschrijving doorlezen en digibordpresentatie bekijken.
Stap 4 van les 1 (fotopresentatie over het archief) kan als
voorbereiding voor het bezoek aan het archief gebruikt
worden, maar ook juist achterwege gelaten worden,
afhankelijk van de leerlingen in de groep.

stap 1

Sluit stap, terug naar overzicht
Volgende slide
Vorige slide

vakantiefoto’s

Groepsgesprek over bewaren en selecteren
•
Wie moet zelf zijn kamer opruimen?
•
Hoe beslis je wat je weggooit of bewaart?
•
Is het moeilijk of gemakkelijk? Waarom?
•
Gooi je foto’s waar je gek op staat weg?
•
Welke spullen bewaar je?
•
Hebben jullie een speciale plek om belangrijke documenten
te bewaren?
•
Wat doen jullie met de vakantiefoto’s?
Klik op nummer 1 op het startscherm van les 1. Laat het lege
boek en de losse vakantiefoto’s zien.
•
Stel je kunt niet alle foto’s in het plakboek plakken. Welke
zou jij uitkiezen en waarom?
•
Laat verschillende leerlingen hun keuzes beargumenteren.
•
Wat zijn de gevolgen van dat je foto’s weglaat?
Laat de kinderen gaandeweg het gesprek zelf de conclusie
trekken dat wat je bewaart altijd een selectie is en dat je daarmee
een bepaald beeld schept. Bijvoorbeeld de sportieve vakantie of
de luie vakantie.
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stap 2

vakantieboek

Klik op nummer 2 op het startscherm van les1. Laat het
voorbeeld van een vakantieboek zien.
•
Wat weet je over deze vakantie?
•
Wat weet je niet over deze vakantie?
Vakantieboek: Les 1 - stap 2

stap 3

Facebook-pagina’s

Klik op nummer 3 op het startscherm van les 1. Nu zijn er
achtereenvolgens vijf Facebook-pagina’s te zien.
1/5		 •		 Wat is dit?
		 •		 Waarom hebben mensen een facebook-pagina?
		 •		Van wie is deze facebook-pagina? (Negeer even het feit
dat er twee staan.)
		 •		 Wat weet je over deze persoon?

Facebook-pagina’s: Les 1 - stap 3 - 1/5

2/5		 •		 Weet je nu meer?
3/5		 •		 Weet je nu meer?
4/5		 •		 Wat vertellen deze aanvullingen je over de Anne’s?
Facebook-pagina’s: Les 1 - stap 3 - 2/5

5/5		 •		 Heb je nu een compleet beeld van de Anne’s?
		 •		Had je dit verwacht bij de eerste foto van de facebookpagina’s?
		 •		 Waren er ook verwachtingen die niet juist bleken?
		 •		 Hoe kan dat?
Je vult informatie als vanzelf, onbewust aan, gebaseerd op vorige
ervaringen en alle kennis die hebt opgeslagen in je hoofd.
•
Is het erg dat je, zonder dat je het zelf door hebt, informatie
aanvult?
Nee, want zo leer je. En elke keer als je iets nieuws leert, ervaart,
ziet of meemaakt vul je alles wat je al wist aan en verwijder je
dingen in je geheugen die niet blijken te kloppen. Je verwijdert
ook de onjuiste informatie die je er ooit zelf bij bedacht hebt. Het
is wel goed om te weten dat het zo werkt en alert te zijn op het
verschil tussen feitelijke informatie en wat je er zelf bij bedacht
hebt. Want het kan ook negatief uitpakken, dan noem je het een
vooroordeel.

Facebook-pagina’s: Les 1 - stap 3 - 3/5

Facebook-pagina’s: Les 1 - stap 3 - 4/5

Bijvoorbeeld: “Vroeger dacht ik dat polders gemaakt werden
door een meer vol te gooien met heel veel zand.” of “Vroeger
dacht ik dat alle oude mensen opa of oma heten.”
•
Heb je zelf ook een voorbeeld?
(Hier wordt verder op ingegaan in les 4.)

Facebook-pagina’s: Les 1 - stap 3 - 5/5
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stap 4

regionale archieven

Maak een bruggetje van de persoonlijke archieven naar regionale
archieven. Mensen bewaren hun persoonlijke stukken. Elke
plaats of regio heeft een eigen archief, waar de stukken van
de gemeente, de provincie en historische collecties bewaard
worden. Bijvoorbeeld de gegevens van de burgerlijke stand,
geboorteregister, overlijdensregister. Maar ook stukken die iets
vertellen over de geschiedenis van de stad. Omdat niet alles
bewaard kan worden, dat zou teveel kosten, worden er keuzes
gemaakt.

Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 1/18

Klik op nummer 4 op het startscherm van les1. Nu zijn er
achtereenvolgens 18 fotos te zien over het archief.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Dit is het Noord-Hollands Archief.
Het archief is voor iedereen toegankelijk.
En is gevestigd in een oude kerk.
Als je iets op wilt zoeken in het archief, worden je naam en
adresgegevens genoteerd en krijg je een pasje.
Op de computer kun je zoeken in de verschillende archieven:
van de provincie, de gemeente, van kerken, bedrijven,
weeshuizen en andere plaatselijke instellingen. Je ziet welke
archiefstukken er zijn en kunt ze aanvragen. Dan gaat een
medewerker van het archief de stukken zoeken.
In de magazijnen van het archief zijn de stukken opgeslagen
in rolkasten. De rolkasten worden tegen elkaar geschoven
zo wordt ruimte bespaard.
Als je een stuk wilt pakken moet je de kasten uit elkaar rollen.
En dan kun je er bij.
Het Noord-Hollands archief heeft 30,5 kilometer
plankruimte vol met archiefstukken.
Die zijn gevuld met 5.500 verschillende archieven.
Er zijn oude stukken, vanaf het jaar 1400, en die zijn
handgeschreven.
Dit is bijvoorbeeld een stuk van het stadsbestuur.
Sommige stukken zijn getypt of geprint.
Er zijn ook tekeningen en prenten. Bijvoorbeeld deze van
familiewapens, gemaakt rond 1750.
Dit is een oude oorkonde met een stadszegel.
In deze lades worden oude kaarten bewaard, zo weten we
hoe de stad in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid is.
Het Noord-Hollands archief heeft 500.000 afbeeldingen:
foto’s, dia’s en prentbriefkaarten, prenten, tekeningen en
kaarten. Ze liggen opgeslagen in de depots. Maar een groot
deel is gedigitaliseerd. Er zijn digitale foto’s van gemaakt,
die je op de computer in het archief, maar ook thuis, via de
website kunt bekijken.
Het archief heeft ook een grote collectie kranten. Ze zijn
ingebonden en liggen zo in het depot. Een groot aantal
kranten is gedigitaliseerd en kun je via de krantviewer op
de website bekijken. Je kunt er in zoeken naar bepaalde

Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 4/18

Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 5/18

Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 9/18

Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 11/18

Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 13/18
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trefwoorden. Zo kunnen zoveel mogelijk mensen op een
gemakkelijke manier de archiefstukken bekijken.
Welke mensen zouden dat willen? (Historici, onderzoekers,
journalisten, studenten, scholieren enzv.)
Als de groep een bezoek aan het archief gaat brengen, kan
overwogen worden deze presentatie achterwege te laten.
Vakantieboek: Les 1 - stap 4 - 18/18

Tips en suggesties
•

•

•

Stap 1 t/m 3 over persoonlijke archieven kan ook geopend
worden met stukken uit het persoonlijk archief van de
leerkracht.
De leerlingen kunnen ook dingen uit hun persoonlijke
archief meenemen. Zwemdiploma’s, vakantiefoto’s,
geboortekaartjes of andere papieren herinneringen.
De leerlingen maken een top 5 van documenten die
ze zelf willen bewaren. Ze blijken vaak symbool te staan
voor hoogtepunten in hun leven, dit levert erg leuke
gesprekken op.
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Les 2

Bladeren in historische bronnen

Doel

Leerlingen onderzoeken historische
bronnen: bekijken, lezen, zoeken en
trekken conclusies.

Duur

40 tot 60 minuten

Organistatie Klassikaal en in drietallen achter de computer

Overzicht Les 2

uitleg iconen digibord

Voorbereiding

1
	Les 2 - bijlage 1 - Bladeren in historiche bronnen
Kopieer per 3 leerlingen de onderzoeksopdrachten

1/4

Aanduiding stapnummer
Aanduiding huidige /
totaal aantal slides

		Hang een groot vel papier (A1) op dat blijft hangen
gedurende het project.

Sluit stap, terug naar overzicht

Lesomschrijving

Volgende slide

In vorige les ging het gesprek over hoe de leerlingen en hun
ouders zelf spullen bewaren. En hoe daar een selectie gemaakt
wordt. Daarnaast is het archief geïntroduceerd als bewaarplaats
van historische stukken. In deze les gaan de leerlingen werken
met een aantal stukken van rond 1900 die bewaard worden in
het archief. Met het onderzoeken van deze archiefstukken kun je
informatie verwerven. Maar net als bij een persoonlijk archief is het
goed een onderzoekende houding aan te nemen, en veel vragen
te stellen. Want er wordt altijd maar een klein deel bewaard.

Vorige slide

Nota bene
Er is gekozen voor archiefstukken over 3 kinderen die rond
1900 in een weeshuis leefden omdat deze goed aansluiten bij
de belevingswereld van leerlingen in groep 7. En daarmee de
motivatie om de stukken te onderzoeken optimaal is.

stap 1

introductie weeskinderen

Klik op nummer 1 op het startscherm van les 2. Nu zijn er
achtereenvolgens 3 bronnen te zien over weeskinderen.
1/3
Introduceer de foto met daarop de zes kinderen. Vertel dat de
foto in het archief bewaard wordt. Wijs de jongste drie kinderen,
helemaal links, aan. Vertel dat de leerlingen onderzoek gaan
doen in de archieven van deze drie kinderen. Laat de leerlingen
nadenken over onderstaande vraag. Probeer zo weinig mogelijk
te sturen, maar vraag wel door.
Lesmodule media-educatie groep 7
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•

Wat weet je over deze kinderen? Laat de leerlingen zoveel
mogelijk bedenken en schrijf het op het grote vel papier.
Gebruik eventueel de volgende vragen, als de leerlingen het
moeilijk vinden:
•
Wanneer leefden ze? (Dat kun je ongeveer inschatten op
basis van kleding, ruimte en omdat het een zwart-wit foto is.)
•
Hoe oud zijn ze? (Dat kun je ook schatten.)
•
Wat doen ze? (Zingen.)
Het gaat er niet om dat de leerlingen de goede antwoorden
geven, maar dat ze ervaren dat ze informatie kunnen halen uit
een oude foto, omdat ze zelf al veel voorkennis hebben.
2/3
Doordat in het archief ook het zogenaamde kinderboek bewaard
is gebleven, weten we hoe deze kinderen heten. Van groot naar
klein: Anna, Cornelia en Maarten. Noteer dit ook op het papier.
Er staat nog veel meer in het kinderboek maar daar gaan de
leerlingen straks zelf onderzoek naar doen.
3/3
Deze foto is ook bewaard in het archief. Dit is waar de kinderen
woonden: het Burgerweeshuis.
Noteer dit ook op het papier. Met elk archiefstuk weet je een
beetje meer.
Wat zou je nog meer willen weten over deze kinderen?
Laat de leerlingen zoveel mogelijk onderzoeksvragen
bedenken en schrijf deze op het grote vel papier. Ongeacht
of er antwoorden op te vinden zijn, het gaat er om de
nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen.

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 1 - 2/3

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 1 - 3/3

stap 2	
Meer informatie over
de weeskinderen
Klik op nummer 2 op het startscherm van les 2.
Laat zien dat er veel documenten over het weeshuis in het
archief bewaard zijn. Bijvoorbeeld foto’s, het kinderboek van de
binnenvader, plattegronden van het weeshuis, de regels voor de
jongens, de regels voor de meisjes en een strafboek.
De archiefstukken zijn gedigitaliseerd en kunnen op de
computer bekeken worden. Leerlingen proberen hun eigen
onderzoeksvragen te beantwoorden en beantwoorden de
vragen per archiefstuk op het werkblad. Zo doen de leerlingen
onderzoek naar de weeskinderen. Met de informatie die ze
hebben gevonden gaan de leerlingen daarna een presentatie
maken (zie les 3).

Meer info weeskinderen: Les 2 - Stap 2

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 2 Kinderboek - 3/5
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Verdeel de groep in groepjes van drie leerlingen. (30 : 3 =
10 groepjes) Er zijn zes verschillende archiefstukken met
opdrachten. De leerlingen vullen de antwoorden in op het blad
Onderzoeksopdrachten: bijlage 1.
Antwoorden: zie volgende pagina’s.
Nota bene
Het betreft archiefstukken van het Burgerweeshuis in Haarlem.
Het weeshuis was rond 1810 gevestigd op het Groot Heiligland
(het huidige Frans Halsmuseum). In 1908 verhuisde het weeshuis
naar een nieuw pand aan de Olieslagerslaan 5. Tegenwoordig
zijn in het pand appartementen gevestigd.

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 2 Strafboek - 4/8

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 2 Foto’s - 3/5

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 2 Regels jongens - 3/9

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 2 Regels meisjes en kinderen - 6/9

Introductie weeskinderen: Les 2 - Stap 2 Plattegrond weeshuis - 2/3
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Antwoorden: 
Les 2 - Bijlage 1 - Bladeren in historische bronnen
Als je goed kijkt en leest, kun je veel interessante informatie uit
archiefstukken halen. Helemaal als je er goede vragen bij stelt.
Schrijf hier 3 onderzoeksvragen die je zelf graag wil
beantwoorden:

Maak nu de onderzoeksopdrachten per archiefstuk. Ze zijn
allemaal te vinden op www.mediaspoor.nl.
De onderzoeksvragen staan per archiefstuk bij elkaar. Maar voor
sommige antwoorden moet je ook terugbladeren in andere
archiefstukken.
Kinderboek
In het kinderboek staan alle kinderen van het weeshuis
beschreven.
1. Wat is de achternaam van Anna, Cornelia en Maarten?
Van der Schaar
2. In welk jaar kwamen ze in het weeshuis? 1904
3. Waarom komen ze in het weeshuis?
Beide ouders zijn overleden.
4. Hoe oud waren ze toen? Anna 13 / Cornelia 7 / Maarten 5.
5. Hoe oud was Anna toen ze uit het weeshuis ging? 25
6. Wat voor werk ging Cornelia later doen?
Ze werd dienstmeisje en later naaister.
7. Welk beroep kreeg Maarten? Smid
8. Wat maakte Maarten in zijn beroep?
Kunstlichaamsdelen en instrumenten.
Foto’s
Kijk eens goed naar de foto’s van het weeshuis. Als je op de foto’s
klikt kun je ook inzoomen.
1. Wat gebeurt er?
	
Niet zoveel. (Want de kinderen poseren. De sluitertijd was
de camera’s was erg lang, dus dan moesten mensen lang stil
zitten en dat leverde statische plaatjes op.)
2. Zijn de kinderen echt aan het spelen? Nee. (Ze poseren.)
Foto 1/5
1. Welk speelgoed hebben de kinderen op de foto?
Een tol en leesboeken.
2. In welke kamer van het weeshuis zitten de kinderen, denk je?
Het is een leslokaal.
Foto 2/5
1. Wat zijn de jongens aan het doen?
Ze werken: het jongentje vooraan maakt een mand, twee
jongens zijn bezig met boekbinden, samen met een man.
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2. Waarom doen ze dat, denk je?
	Ze leren het vak en misschien werd er ook wel geld mee
verdiend.
Foto 3/5
1. Dit is ook in het weeshuis. Wat weet je nu?
Dat de jongens ook gymnastiek deden in het weeshuis.
Foto 4/5
Dit zijn zogenaamde strafblokken.
1. Hoe werden ze gebruikt, denk je?
	
Ze werden gebruikt om straf te geven. Kinderen kregen de
blokken met een ketting aan hun voet gebonden, zodat ze
niet ver weg konden lopen.
2. 	Werden deze in de tijd van Anna, Cornelia en Maarten ook
gebruikt?
In het strafboek zijn ze niet terug te vinden; nee.
Foto 5/5
1. 	Wat deden de kinderen op de binnenplaats? Goed kijken!
Bokje springen, met zwaarden spelen en knikkeren.
Strafboek
Blader door het boek. En lees wat er in staat. Als je op de zwarte
bolletjes klikt kun je de tekst beter lezen.
1. Waar werd het boek voor gebruikt?
	
Er werd bijgehouden welke straffen de kinderen kregen en
waarom.
2. Waarvoor kreeg Maarten heel vaak straf?
Nachtelijke onreinheid. (Bedplassen.)
3. 	In welk jaar was dat? Hoe oud was Maarten toen?
(Zie ook kinderboek.) 1904. 5 jaar.
4. Waarvoor kreeg Anna straf op 30 januari? Nalatigheid.
5. 	Zoek twee dingen in het boek waar jullie ook straf voor
zouden krijgen.
Verschillende antwoorden mogelijk.
6. 	Zoek twee dingen in het boek waar jullie geen straf voor
krijgen.
Verschillende antwoorden mogelijk.
Regels jongens (vanaf 12 jaar)
Als je de regels niet goed kunt lezen, kun je de tekst met de knop
rechtsonder of rechtsboven vergroten.
1. Hoe laat staan de jongens op in de zomer?
6 uur.
2. Hoe laat gaan de jongens naar bed?
Boven de 18 jaar om half 11.
Beneden de 18 jaar om 10 uur.
3. Aan welke sporten doen de jongens?
Gymnastiek en schermen.
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Regels meisjes en kinderen (jongens en meisjes onder
de 12 jaar)
Als je de regels niet goed kunt lezen, kun je de tekst met de knop
rechtsonder of rechtsboven vergroten.
1. Welke taak hebben de meisjes? Huiswerk verrichten.
2. Wat moeten de jongens-van-de-kinderkant doen voor klusje?
Brandstof halen.
3. Doen de meisjes aan sporten? Nee.
4. Hoe laat gaan de kinderen onder de 12 jaar naar bed? Half 8.
5. Hebben jullie thuis meer of minder regels ?
Verschillende antwoorden mogelijk.
Plattegrond
1. Met hoeveel kinderen sliepen ze op een zaal? 10
2. Sliepen broertjes en zusjes bij elkaar? Nee.
3. 	Wie woonden er nog meer in het weeshuis?
De directrice, de weesvader, suppoost.
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Les 3

Maak er wat van

Doel

Leerlingen kunnen feitelijke historische
informatie verwerken in een eigen product.

Duur

40 tot 120 minuten

Organisatie

Verdeel de klas in drietallen

Voorbereiding
	Les 3 - bijlage 2 - Maak er wat van

Lesopzet
De leerlingen maken een product waarin de historische feiten
verwerkt worden. Welk product is afhankelijk van de interesse
van de leerlingen en de leerkracht, de vaardigheden van de
leerkracht, aanwezige apparatuur en, last but not least, de tijd in
het rooster.
We raden aan alle leerlingen hetzelfde product te laten maken,
omdat er dan goed vergeleken kan worden in de nabespreking
in les 4. Als de leerlingen met dezelfde feitelijke informatie (uit
de archiefbronnen van les 2) een zelfde product maken, zullen
deze toch heel verschillend zijn. De feitelijke informatie wordt
aangevuld met al eerder opgedane kennis en eigen verbeelding.

Lesomschrijving
Bespreek met de kinderen hoe het onderzoeken van de
historische bronnen is verlopen.
•
Zijn alle vragen op het antwoordblad beantwoord?
Kijk de vragen eventueel klassikaal na, als het voor veel
leerlingen lastig was. Ga in op de verschillen tussen het leven
van de weeskinderen toen en het leven van de leerlingen.
•
Wat vind je van het leven van de weeskinderen? En waarom?
•
Bespreek met de kinderen dat wij altijd met een bril van
onze eigen tijd naar het verleden kijken.
•

Zijn de vragen op het grote papier ook beantwoord?
Schrijf de antwoorden op het grote papier.
•
Waar ligt het aan dat sommige vragen niet beantwoord zijn?
•
Had je de antwoorden überhaupt in een archief kunnen
terugvinden?
Persoonlijke vragen als “Zijn de kinderen gelukkig in het
weeshuis?” zijn bijvoorbeeld moeilijk te beantwoorden. Dat kan
alleen als er persoonlijke bronnen als dagboeken of brieven
bewaard zijn gebleven. Er zijn wel meer archiefstukken over het
weeshuis in het Noord-Hollands Archief. Maar geen persoonlijke
documenten van deze drie kinderen.
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Met de informatie die de leerlingen verzameld hebben wordt een
product gemaakt.
Er kan klassikaal instructie gegeven worden of kinderen kunnen
zelfstandig in een circuit aan de slag met behulp van de
opdrachtkaarten (bijlage 2).
De opdrachten zijn:
•
Bedenk een sketch (Mooie voorbeelden:
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/afleveringen/)
•
Schrijf een brief
•
Maak een tableau vivant (mooie voorbeelden via Google:
afbeeldingen: tableau vivant)
•
Schrijf een verhaal
•
Maak een filmpje (Mooi voorbeeld:
http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/afleveringen/)
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Les 4

Presenteren en reflecteren

Doel

Leerlingen beseffen dat feitelijke bronnen
een subjectief verhaal kunnen opleveren,
Leerlingen beseffen dat (historische)
bronnen vaak niet volledig zijn,
Leerlingen beseffen dat je meerdere
betrouwbare bronnen moet gebruiken om
een verhaal compleet te maken,
Leerlingen beseffen dat onze blik op het
verleden bepaald wordt door het heden.

Duur

40 tot 90 minuten

Organisatie

Klassikaal

Lesomschrijving
Laat de kinderen hun producten presenteren die in les 3 gemaakt
zijn. Als er te veel producten zijn moet er gekozen worden. Geef
ook de kinderen die klassikaal niet aan de beurt komen feedback
op hun product, schriftelijk of op een één op één moment.

Bespreek de “tops” en de “tips”.
Reflecteer kort op alles wat gepresenteerd wordt en betrek hier
ook de andere leerlingen bij. Reflectievragen:
•
Hoe ben je op het idee gekomen?
•
Was er voldoende informatie om aan de slag te kunnen?
•
Wat heb je gedaan om de informatie aan te vullen?
•
Klopt alles met hoe het leven rond 1900 was? Wat wel en
wat niet? En waarom?
Maak een bruggetje met historische films, stripboeken,
kinderboeken, tekenfilms en tv-programma’s. - Hoe weet je of
die juist zijn?
Maak ook de terugkoppeling naar de digibordpresentatie in les 1,
waarin leerlingen ervaren hebben dat er altijd een keus gemaakt
wordt uit wat bewaard wordt. En dat je daardoor nooit het hele
verhaal kent.
Probeer tijdens het gesprek na te gaan of de leerdoelen behaald
zijn. En of de leerlingen beseffen dat je mediaproducten en
ook historische bronnen dus het beste onderzoekend kunt
benaderen.
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Stuur in de afronding aan op conclusies. Sluit af door samen met
de kinderen te benoemen: dat feitelijke bronnen verschillende
verhalen kunnen opleveren, dat (historische) bronnen vaak
niet volledig zijn, dat je meerdere betrouwbare bronnen moet
gebruiken om een verhaal compleet te maken en dat onze blik
op het verleden bepaald wordt door het heden.
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Colofon
Deze lesmodule is onderdeel van Mediaspoor, een doorlopende
leerlijn media-educatie & cultuur. De lesmodule is ontwikkeld
in opdracht van Plein C. Op www.mediaspoor.nl zijn alle
onderdelen van deze lesmodule te downloaden.
Projectgroep: M
 ieke van Schie en Niek Hoitink - Dreefschool
Saskia van der Putten - Brede school Parkrijk
Esther van Velden - Noord-Hollands Archief
Ontwikkeling lespakket: Marije Visser
Grafisch Ontwerp: Explanation Design, Haarlem
Projectleider: Marijke Schäuikes
Eindredactie: Marijke Schäuikes
Foto’s archief les 1: Paul Maessen
Archiefstukken: Collectie van het Noord-Hollands Archief

Plein C is onderdeel van Cultuurcompagnie Noord-Holland
Postbus 3043
1801 GA Alkmaar
(072) 850 28 00
www.pleinc.nl
info@pleinc.nl

Mediaspoor is mogelijk gemaakt door subsidie van de
Provincie Noord-Holland.

MVC-MarijeVisserKaartje WT
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