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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 archief. 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 de kinderen op het Werkeiland Lelystad in
de periode 1953-1963. Ze onderzoeken de historische bronnen
over deze kinderen en maken op basis van deze informatie een
eigen product: filmpje, verhaal, sketch of presentatie. Door de
reflectie op hun eigen producten ontstaan inzichten die de
leerlingen helpen wijs met media om te gaan.

Leerdoelen
Leerlingen:
•
beseffen dat als je bewaart, je ook selecteert
•
onderzoeken historische bronnen: bekijken, lezen, zoeken,
conclusies trekken
•
beseffen dat een archief selecteert
•
verwerken van feitelijke historische informatie in een eigen
product (mediabron)
•
beseffen dat feitelijke bronnen een subjectief verhaal
kunnen opleveren
•
beseffen dat (historische) bronnen vaak niet volledig zijn
•
beseffen 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
•
maken kennis met het instituut archief en kennen de taken
en werkwijze van het archief

Aansluiting bij de kerndoelen
•
•
•
•

•

Taal 1, 2 en 3: verwerven van informatie, uitdrukken in taal,
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
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Projectopzet
De module bestaat uit drie lessen en facultatief een bezoek aan
een archief.
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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. 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.

Les 2 Bladeren in historische bronnen
In les 2 worden kinderen op het Werkeiland Lelystad tussen
1953-1963 geïntroduceerd. 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: kranten, foto’s en een plattegrond.
Kunnen de kinderen hun eigen vragen beantwoorden? En
welke dingen ontdekken ze nog meer? Kinderen ervaren dat uit
historische bronnen veel informatie te halen is en dat 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, een powerpointpresentatie 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.
Aan het eind van deze 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.

Les 4 Bezoek aan het archief Nieuw Land (facultatief)
De doelstelling van het bezoek is dat leerlingen een kijkje achter
de schermen krijgen in het archief. In de archiefles worden de
volgende vragen beantwoord: Wat wordt er verzameld? Hoe
wordt er verzameld? Welke keuzes worden er gemaakt? En hoe
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stellen archieven hun collectie beschikbaar aan het publiek door
digitalisering?

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 Nieuw Land voor een archiefles
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 bezoek brengen aan het archief
van Nieuw Land.

Tijd en organisatie
Voorbereiding
Tijdsduur: afhankelijk van de voorkennis
Les 1: Bewaren en archiveren
Tijdsduur: 30-40 minuten

Neem contact op met de
educatiemedewerker van Nieuw Land:
E. (Erik) Luik
T (0320) 22 59 34
e-mail: e.luik@nieuwlanderfgoed.nl
A. (Anne) de Vroomen
T (0320) 22 59 06
e-mail: a.devroomen@nieuwlanderfgoed.nl.

Les 2: Bladeren in historische bronnen
Tijdsduur: 40-60 minuten
Les 3: Maak er wat van
Tijdsduur: 40-120 minuten en 40 min voor de presentaties
Les 4: Bezoek aan het archief (facultatief)
Tijdsduur: ongeveer 75 minuten.
Les 1 en 2 kunnen gecombineerd worden.
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Les 1

Bewaren en Archiveren

Activiteit

Onderwijsleergesprek aan de hand van
digibordpresentaties

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.
De leerlingen beseffen dat een archief
selecteert.

Duur

30 tot 40 minuten

Organisatie

Klassikaal

Overzicht Les 1

uitleg iconen digibord

1
1/4

Aanduiding stapnummer
Aanduiding huidige /
totaal aantal slides

Voorbereiding

Sluit stap, terug naar overzicht

•
•

Volgende slide

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.

Vorige slide

NB. Stap 4 van les 1 (een fotorondleiding door 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.

Lesomschrijving
A. Bewaren: het persoonlijk archief
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?
•
Welke spullen bewaar je?
•
Hebben jouw ouders een speciale plek om belangrijke
documenten te bewaren?
•
Wat doen jij en je ouders met de vakantiefoto’s?

stap 1

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.
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•

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.

stap 2

Vakantieboek: Les 1 - 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?

stap 3

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

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?

2/5 •

Weet je nu meer?

3/5 •

Weet je nu meer?

4/5 •

Wat vertellen deze aanvullingen je over de Anne’s?

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 - 2/5

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

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

Facebook-pagina’s: Les 1 - stap 3 - 5/5
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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.)
Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 1/21

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.

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 5/21

Klik op nummer 4 op het startscherm van les1. Nu zijn er
achtereenvolgens 21 foto’s te zien over het archief van Nieuw
Land in Lelystad.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Dit is Nieuw Land.
Het is een museum en een archief.
Nieuw Land is open voor iedereen.
In het museum valt veel te zien en ontdekken over de
geschiedenis en de natuur van Flevoland. In het archief
worden belangrijke stukken bewaard: boeken, kaarten,
foto’s en nog veel meer.
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, gemeenten, van kerken,
bedrijven 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 het depot en worden ze naar de studiezaal gebracht.
Daar kun je ze bekijken.
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. Nieuw Land heeft 2 kilometer planken vol met
archiefstukken.
Bijvoorbeeld alle plannen die geschreven zijn voor de
Zuiderzeewerken. Daar staat in hoe de Noordoostpolder, de
Flevopolder en de afsluitdijk gemaakt gingen worden.
Er zijn grote posters en kaarten, die kun je het best plat in
een la bewaren.

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 6/21

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 10/21

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 11/18

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 16/21

Lesmodule media-educatie groep 7

9

13.

Dit zijn bijvoorbeeld tekeningen van de plattegrond van een
stad. In Flevoland is alles ooit bedacht op een tekenbord! (In
tegenstelling tot de meeste plaatsen in Nederland die een
oude kern en moderne uitbreidingen hebben.)
14. Op deze kaart staan de plannen voor de Zuiderzeewerken.
Plannen veranderen vaak als ze uitgevoerd gaan worden.
Vergelijk de kaart maar eens met de kaart die je zelf kent
van Nederland. Zie jij wat er anders is?
15. In de tijd dat Flevoland gemaakt werd, kon alles op film
vastgelegd worden. In het archief worden veel films
bewaard uit die tijd.
16. Hoe heette deze film, waar gaat hij over denk je?
17. De films staan op celluloid. Maar omdat dit snel kapot kan
gaan, worden ze nu (gedigitaliseerd) op de computer gezet.
Daar blijft het goed bewaard.
18. Ook zijn er nog veel glas-dia’s. Weet je wat dat zijn?
19. Je kunt glasdia’s goed bekijken als er licht doorheen schijnt.
Met een diaprojector kun je de dia’s op een scherm laten
zien. Net als een PowerPointpresentatie op het digibord.
20. In deze kasten staan de krantenboeken. Alle kranten die
uitgegeven zijn in de Flevopolder worden hier bewaard,
ingebonden met een kaft er omheen.
21. In de studiezaal kun je in de kranten iets opzoeken en lezen.
Welke mensen zouden dat willen? (Historici, onderzoekers,
journalisten, studenten, scholieren enzovoort.)

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 19/21

Nieuw Land: Les 1 - stap 4 - 21/21

Tips en suggesties
•

•

Deel A 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.
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Les 2

Bladeren in historische bronnen

Activiteit

Onderwijsleergesprek en zelfstandig
archiefstukken onderzoeken

Doel

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

Duur

40 tot 60 minuten

Overzicht Les 2

Organistatie Klassikaal en in drietallen achter de computer
uitleg iconen digibord

Voorbereiding

		
		

Kopieer per drie leerlingen de onderzoeksopdrachten
(bijlage 1) en hang een groot vel papier op dat blijft
hangen gedurende het project

1
1/4

Aanduiding stapnummer
Aanduiding huidige /
totaal aantal slides
Sluit stap, terug naar overzicht

Lesomschrijving
In de 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 archiefstukken van Flevoland. Met het onderzoeken van deze
archiefstukken kun je informatie verwerven. Maar net als bij een
persoonlijk archief of andere mediale uitingen is het goed een
onderzoekende houding aan te nemen en veel vragen te stellen.
Want er wordt altijd maar een klein deel bewaard.

Volgende slide
Vorige slide

Nota bene
Er is gekozen voor archiefstukken over de kinderen en het leven
op Werkeiland Lelystad tussen 1953 en 1963, zodat het aansluit
bij de belevingswereld van leerlingen in groep 7 en daarmee de
motivatie om de bronnen te onderzoeken optimaal is.
Probeer zo weinig mogelijk te vertellen over de archiefstukken
in de uitleg van de opdracht, zodat de leerlingen zelf de ruimte
krijgen ontdekkingen te doen.

stap 1

Introductie

Klik op nummer 1 op het startscherm van les 2. Nu zijn er
achtereenvolgens 2 foto’s te zien.
1/3
Introduceer de foto met daarop de groep kinderen. Vertel dat
de leerlingen onderzoek gaan doen in de archieven naar het
leven van deze kinderen. Laat de leerlingen nadenken over
onderstaande vragen.
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Probeer zo weinig mogelijk te sturen, maar vraag wel door.
•
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 kunnen ze grofweg inschatten op
basis van de kleding en het feit dat het een zwart-wit foto is)
•
Waar leefden ze? (Stad of dorp?)
•
Wat doen ze? (Binnen gamen of buitenspelen?)
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
Op deze foto kun je de huizen zien waar deze kinderen in
woonden. Barakken, die zijn gebouwd op het Werkeiland
Lelystad. Een (opgespoten) eilandje in het IJsselmeer. Vanaf deze
plek werd de Flevopolder gemaakt. (Deze barakken bestaan nog
steeds, het kan zijn dat sommige kinderen deze herkennen. Ze
staan in Lelystad Haven aan de Oostvaardersdijk).
•
Was het een veilige omgeving? (...ja kleuters konden zo
buiten spelen en er reden geen auto’s).
3/3
Dat was in de periode 1953-1963.
De leerlingen gaan op de computer foto’s, kranten en een filmpje
over het Werkeiland in deze periode bekijken.
Noteer het de jaartallen ook op het papier. Met elk archiefstuk
weet je een beetje meer.

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

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

Wat zouden de leerlingen 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.
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stap 2	
Meer informatie over het leven op
het Werkeiland Lelystad
Klik op nummer 2 op het startscherm van les 2.
Laat zien dat er veel documenten over het Werkeiland in het
archief bewaard zijn. Bijvoorbeeld foto’s, een plattegrondje en
kaarten. De archiefstukken 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. Met de
informatie die ze hebben gevonden gaan de leerlingen daarna
een presentatie maken (zie les 3).

Meer info Werkeiland: Les 2 - Stap 2: Overzicht

Verdeel de groep in groepjes van drie leerlingen. Er zijn 5
verschillende archiefstukken met opdrachten. De leerlingen
vullen de antwoorden in op het blad Onderzoeksopdrachten:
bijlage 1.

Meer info Werkeiland: Les 2 - Stap 2 Foto’s Bob Flobbe - 1/7

Antwoorden:
Les 2 Bijlage 1 Bladeren in historische bronnen

Meer info Werkeiland: Les 2 - Stap 2 Foto’s Werkeiland - 1/8

Meer info Werkeiland: Les 2 - Stap 2 Video

Meer info Werkeiland: Les 2 - Stap 2 Krantenpagina’s 1954/55

Lesmodule media-educatie groep 7
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Les 3

Maak er wat van

Activiteit

De leerlingen maken een product op basis
van de informatie uit de historische bronnen.

Doel

Duur

Leerlingen kunnen feitelijke historische
informatie verwerken in een eigen product.
Leerlingen beseffen dat:
•
feitelijke bronnen een subjectief verhaal
kunnen opleveren.
•
(historische) bronnen vaak niet volledig
zijn.
•
je meerdere betrouwbare bronnen
moet gebruiken om een verhaal
compleet te maken.
•
onze blik op het verleden bepaald
wordt door het heden.
40 tot 120 minuten

Organisatie

Verdeel de klas in drietallen

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 kinderen hetzelfde product te laten maken,
omdat er dan goed vergeleken kan worden in de nabespreking in
les 4.
Als verschillende groepjes met dezelfde feitelijke informatie (uit
de archiefbronnen van les 2) een zelfde product maken, zullen
deze toch heel verschillend zijn. De feitelijke informatie wordt
opgevuld 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
kinderen op het Werkeiland Lelystad toen en het leven van de
leerlingen nu.
•
Wat vind je van het leven van de kinderen toen? 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.
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•
Waar ligt het aan dat sommige vragen niet beantwoord zijn?
•
Had je de antwoorden überhaupt in een archief kunnen terugvinden?
Persoonlijke vragen als “Was het leuk om op het Werkeiland te wonen?” zijn
bijvoorbeeld moeilijk te beantwoorden. Dat kan alleen als er persoonlijke bronnen als
dagboeken of brieven bewaard zijn gebleven. Er dan nog is het persoonlijk.
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)
•
Maak een powerpoint
•
Schrijf een verhaal
•
Maak een filmpje (Mooie voorbeeld: http://goudeneeuw.ntr.nl/glossy/
afleveringen/)

Presenteren en reflecteren
Laat de kinderen hun producten presenteren. 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 “tips” en de “tops”.
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 1953-1963 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 leerlingen
beseffen dat je mediaproducten en historisch bronnen het best onderzoekend kunt
benaderen.
Stuur in de reflectiegesprekken 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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Les 4

Bezoek aan het provinciaal archief in
		Nieuwland

Activiteit

Rondleiding in het depot en opdrachten in
de studiezaal

Doel

Leerlingen maken kennis met het instituut
archief en kennen de taken en werkwijze van
het archief.
Leerlingen onderzoeken historische
bronnen.

Duur

40 tot 90 minuten

Organisatie

Rondleiding met de helft van de groep.
Opdrachten in studiezaal in drie groepjes.

Voorbereiding:
•
•
•
•

•

Maak een afspraak met Nieuw Land.
Plan het vervoer, zie http://www.nieuwlanderfgoed.nl/
educatie/vervoer-voor-scholen.
Zorg voor in totaal 4 volwassenen als begeleider.
Van de 3 begeleiders wordt verwacht dat ze een groepje
helpen in de studiezaal, 1 begeleider gaat mee met de
rondleiding in het archief.
Verdeel de groep in twee groepen en verdeel deze twee
groepen in drie groepjes.

Lesopzet
Het programma duurt ongeveer 75 minuten.
Jassen, tassen ophangen en toilet............................ 5 min.
A Introductie over het archief. .................................... 10 min.
B Helft van de groep, rondleiding door de depots..25 min.
C Helft van de groep,
opdrachten in studiezaal/ontvangstruimte. .........25 min.
Groepen wisselen
D Centrale afsluiting met ruimte voor vragen............ 5 min.
Jassen, tassen en toiletbezoek................................... 5 min.
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Bijlagen
Bijlage 1.
Les 2, Bladeren in historische bronnen.
Onderzoeksopdrachten.

Bijlage 2.
Les 3, Maak er wat van.
Opdrachtkaarten.
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Les 2

Bladeren in historische bronnen.

Namen: .....................................................................................................
Als je goed kijkt en leest, kun je veel interessante informatie halen
uit archiefstukken over het leven op Werkeiland Lelystad.
Helemaal als je er goede vragen bij stelt.
Meer info Werkeiland: Les 2 - Stap 2: Overzicht

Schrijf hier 3 vragen die je zelf graag wil beantwoorden:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Maak nu de vragen per archiefstuk. Ze zijn allemaal te vinden op
www.mediaspoor.nl.
De vragen staan per archiefstuk bij elkaar.
Foto’s van Bob Flobbe
Kijk eens goed naar de foto’s. Als je op de foto’s klikt kun je ook
inzoomen.
1/7 Foto van schoolreisje Lelystad.
1. Wat gaan deze kinderen doen?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
De meeste kinderen in Nederland gingen op schoolreis naar een
speeltuin in de buurt. De kinderen van het Werkeiland gingen op
schoolreis naar een bos in Friesland, om bomen te bekijken.
Waarom denk je?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
2/7 Groepje kinderen
Dit zijn de kinderen die op het Werkeiland Lelystad leefden.
1. Hoe oud zijn ze?
...................................................................................................................
2. Welk seizoen is het, denk je?
...................................................................................................................
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Waarom denk je dat?
.........................................................................................................................................................
3. Wat denk je, hebben ze lol samen?
.........................................................................................................................................................
3/7 Helikopter
Het Werkeiland was in het begin alleen per boot of helikopter te bereiken. Sommige
kinderen hadden al voor hun eerste verjaardag een tochtje met de helikopter gemaakt.
Dat kwam omdat ze in het ziekenhuis op de vaste wal geboren werden en dan met
hun moeder in een helikopter terug vlogen. Er waren op dat moment nog maar vier
helikopters in Nederland! Wat valt je op aan het landschap?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
		
4/7 Hut
Wie heeft deze gemaakt, denk je?
.........................................................................................................................................................
Kijk eens goed naar de foto. Waaraan kun je zien hoe lang het Werkeiland bestond?
.........................................................................................................................................................
5/7 Kinderen
Bedenk nu zelf een vraag bij deze foto.
.........................................................................................................................................................
6/7 Jongens
Wat doen deze jongens?
.........................................................................................................................................................
Waar schrijven ze mee?
.........................................................................................................................................................
		
Wie is die meneer?
.........................................................................................................................................................
Meneer Belius was eigenlijk de huisarts op het werkeiland. Maar omdat hij het niet zo
druk had, heeft hij ook een tijd les gegeven op de school. Rond 1954 bestond de school
uit maar 1 groep.
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7/7 Schoolmeubilair
Wat doen deze kinderen?
.........................................................................................................................................................
Wat staat er op de kar?
.........................................................................................................................................................
Waar waren de barakken van gemaakt?
.........................................................................................................................................................

Luchtfoto’s van Werkeiland Lelystad
1/3 Sluiting Knardijk
Hier wordt de Knardijk dicht gemaakt. De Knardijk verbond het Werkeiland Lelystad met
het vaste land. Er kwam een weg overheen naar Harderwijk.
Hoe wordt de dijk dicht gemaakt?
.........................................................................................................................................................
Zie je de mensen op de dijk? Die staan klaar om als eerste naar de overkant te lopen.
2/3 Werkeiland 1
Is deze foto eerder of later gemaakt als de andere foto van het Werkeiland?
.........................................................................................................................................................
3/ 3 Werkeiland 2
Op deze foto kun je goed zien hoe het werkeiland eruit zag. Waren er veel auto’s?
.........................................................................................................................................................
Er waren nog geen televisies, computers of Nintendo’s. Wat zouden deze kinderen na
schooltijd hebben gedaan?
.........................................................................................................................................................
Plattegrond van een huis op het Werkeiland
Hoeveel verdiepingen hadden de huizen?
.........................................................................................................................................................
Wat is een rechthoek met een kruisje?
.........................................................................................................................................................
Wat stond er in de woonkamer, denk je?
.........................................................................................................................................................
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Paste dat?
.........................................................................................................................................................

De Noordoostpolder
Op 3 november 1954 werd het laatste gat in de Knardijk gedicht. Waarom was dit groot
nieuws?
.........................................................................................................................................................
Kijk naar het kaartje. Was Almere er al?
.........................................................................................................................................................
Wat was het belangrijkste nieuws op 29 juni 1955?
.........................................................................................................................................................
Wat verandert er nu voor de mensen die op het Werkeiland wonen?
.........................................................................................................................................................

Het Nieuwe Land
Wat is er te zien in het logo van de krant?
.........................................................................................................................................................
Waarom staan deze dingen in het logo?
.........................................................................................................................................................

Filmpje
Bekijk het filmpje over het ontstaan van Flevoland.
Schrijf drie dingen op die je opvallen.
1 .........................................................................................................................................................
2 .........................................................................................................................................................
3 .........................................................................................................................................................
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Les 3

Maak er wat van. Opdrachtkaarten.

Bedenk een sketch
Benodigdheden: verkleedkleren, attributen, schmink
Voorbereiding: zoek een rustig plekje om ongestoord te oefenen
Je hebt vast wel eens een aflevering gezien van Welkom in de Gouden Eeuw, Welkom
bij de Romeinen, Het Klokhuis. In beide programma’s zitten korte filmpjes die in een
andere tijd spelen. Dit soort grappige toneelstukjes noem je een sketch. Jullie gaan een
sketch maken.
A
B
C
D
E

/

Wat zijn de drie belangrijkste kenmerken van die filmpjes (sketches)?
Bedenk nu een kort verhaaltje dat speelt rond 1953, met de kinderen van het
Werkeiland in de hoofdrol.
Maak van het verhaaltje een sketch. En gebruik de belangrijkste kenmerken van
een sketch.
Oefen het stukje. Zoek er verkleedspullen bij. Gebruik schmink en eventueel
voorwerpen.
Het mag maximaal 5 minuten duren.

Schrijf een brief
Benodigdheden: lijntjespapier, Oost-Indische inkt, een kroontjespen
Voorbereiding: oefen het schrijven met de pen
Bob Flobbe verlaat het Werkeiland omdat zijn vader ergens anders gaat werken, dan
schrijven de andere kinderen hem een brief.
A Bedenk wat er in de brief had kunnen staan.
B Gebruik de archiefstukken op de computer voor de juiste informatie.
C Denk na over deze vragen, om ideeën te krijgen voor de brief:
Wat maakten de kinderen mee op het Werkeiland?
Wat willen de kinderen weten van Bob?
D Schrijf de brief met Oost-Indische inkt en een kroontjespen.
E Vergeet de aanhef en de handtekening niet.

Maak een tableau vivant
Benodigdheden: verkleedkleren, attributen, schmink
Voorbereiding: zoek een rustig plekje om ongestoord te oefenen
“Tableau vivant” betekent levend schilderij in het Frans. Op een schilderij met mensen is
een heleboel te zien en gebeurt een heleboel, ook al is het een stilstaand beeld. Net als
op een foto van mensen.
A
B
C
D

Bedenk samen drie of meer tableaux vivants (levende schilderijen) over het leven
op het Werkeiland
Je kunt bijvoorbeeld verschillende momenten op een dag uitbeelden.
Laat goed zien wat er gebeurt, zodat het duidelijk is voor het publiek.
Bij de wisselingen tussen de tableaux vivants moet het publiek even de ogen
sluiten.
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/

Maak een PowerPoint
Benodigdheden: computers met PowerPoint, digitale bestanden van archiefstukken op
www.mediaspoor.nl
Voorbereiding: Maak met behulp van de archiefstukken een PowerPointpresentatie.
A
B
C

/

Bedenk eerst waar de presentatie over gaat.
Bedenk een titel, bedenk wat je wilt vertellen.
Je kunt de archiefstukken gebruiken in de PowerPoint. Ze staan op de site www.
mediaspoor.nl.

Schrijf een verhaal
Benodigdheden: pen, papier
Voorbereiding: Bedenk een verhaal over de kinderen van het Werkeiland. Het kan gaan over iets wat
ze meemaken als kind. Bijvoorbeeld als er ijs ligt op het IJsselmeer, of als een moeder
opgehaald wordt met de helikopter om in het ziekenhuis op het vaste land een kindje te
krijgen.
A
B
C

Denk er aan dat alles in het verhaal zo is, als het was rond 1953-1963.
Schrijf eerst in klad, daarna in het net.
Dan kun je nog wat dingen veranderen: zinnen weglaten, zinnen er bij zetten,
stukken verplaatsen.

Maak een filmpje
Benodigdheden: verkleedkleren, attributen, schmink, een camera/ipad/mobieltje
Voorbereiding: zoek een rustig plekje om ongestoord te oefenen
Je hebt vast wel eens een aflevering gezien van Welkom bij de Romeinen of Het
Klokhuis. In beide programma’s zitten korte filmpjes die in een andere tijd spelen. Dit
soort grappige toneelstukjes noem je een sketch. Jullie gaan een sketch maken en deze
filmen. Als er genoeg tijd voor is en er is een editprogramma op school of thuis dan kun
de film monteren. Bijvoorbeeld met Pinnacle Studio op de ipad.
Als dat niet kan, dan moet je het filmpje in één keer opnemen.
A
B
C
D
E
F
G
H

Wat zijn de drie belangrijkste kenmerken van die filmpjes (sketches)?
Bedenk nu een kort verhaaltje dat speelt rond 1953-1963 met de kinderen van het
Werkeiland in de hoofdrol.
Maak van het verhaaltje een sketch. En gebruik de belangrijkste kenmerken van
een sketch.
Oefen het stukje. Zoek er verkleedspullen bij. Gebruik schmink en eventueel
voorwerpen.
Het mag maximaal 5 minuten duren.
Maak een draaiboek of bedenk van te voren van welke kant je het beste kunt
filmen.
Zet alles op film.
Monteer de film, zet er geluid onder en maak een aankondiging en/of aftiteling.
Lesmodule media-educatie groep 7

23

Colofon
Deze lesmodule is onderdeel van Mediaspoor, een doorlopende
leerlijn media-educatie & cultuur. De lesmodule is ontwikkeld
in opdracht van Plein C. Voor de Provincie Flevoland is er een
Flevolandse versie ontwikkeld, in opdracht van FleCk.
Op www.mediaspoor.nl zijn alle onderdelen van deze lesmodule
te gebruiken.
Projectgroep: Anne de Vroomen (Nieuwland) en Marije Visser
Ontwikkeling lespakket: Marije Visser Cultuureducatie
Grafisch Ontwerp: Explanation Design
Eindredactie: Danielle Bijsmans (FleCk)
Foto’s kranten: Dick Velthuizen
Filmpje Werkeiland: Anne de Vroomen
Archiefstukken: Collectie van Nieuwland

Mediaspoor is ontwikkeld door Plein C (onderdeel van
Cultuurcompagnie Noord-Holland), en voor Flevoland
doorontwikkeld door FleCk (onderdeel van Stichting Kubus
Lelystad).
Mediaspoor is mogelijk gemaakt door subsidie van de provincies
Noord-Holland en Flevoland.
www.pleinc.nl
info@pleinc.nl

Explanation Design
Laat zien hoe het zit
Scheepmakersdijk 4

www.cultuureducatieflevoland.nl
info@cultuureducatieflevoland.nl

Lesmodule media-educatie groep 7

24

media

spoor

groep

groep

1-2

8

melle de muis

machtige media
groep

groep

7

3-4

ewout de eekhoorn

de bewaarplaats
groep

5-6

bureau meestervervalsers

