Doorlopende leerlijn cultuuronderwijs
groep 1 en 2

Toen alles anders was
Dit ben ik 2

‘Dit ben ik’
Doelgroep:
Groep 1 en 2 van de basisschool.
Dominante culturele competentie:
Onderzoeken: De leerlingen onderzoeken met alle zintuigen hoe ze er zelf uitzien en wat ze
kunnen. Ze leren dat iedereen unieke eigenschappen heeft, maar ook veel gemeen heeft.
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. ‘Kikker is kikker’
Een lessenserie theater door een docent van MATS Kinderyoga & Theater, bestaande
uit drie gastlessen op school van elk 45 minuten.
2. ‘Toen alles anders was’
Een lessenserie erfgoed door een docent van het Elisabeth Weeshuis Museum,
bestaande uit enkele lesactiviteiten op school, waarmee de leerkracht het thema
introduceert, een museumbezoek van 45 minuten en een verwerkingsopdracht
door de leerkracht op school.

Hoe gebruik je ‘Dit ben ik’?
De leerlingen maken bij dit programma kennis met een of meer cultuurvakken. Het kan op
twee manier worden uitgevoerd:
1. Alle drie de lessenseries samen als vakoverstijgend project. Daarbij komen de leerlingen
met verschillende perspectieven van het hoofdthema in aanraking.
2. Een of twee lessenseries die aansluiten bij schoolmethodes.
Leerdoelen lessenseries:
Aan het einde van de lessenseries hebben de leerlingen aan de hand van verschillende
vakgebieden het volgende geleerd over het thema ‘Dit ben ik’:
Theater:
- Ze hebben geëxperimenteerd met ‘doen alsof’ door verhalen uit prentenboeken te
verbeelden.

- Ze hebben onderzocht wat zij wat hun lijf kunnen, en dit vergeleken met anderen.
- Ze hebben onderzocht wat ze leuk vinden, en wat een ander leuk vindt.
Erfgoed:
- Ze zijn aan de hand van het thema ‘familie’ in aanraking gekomen met de begrippen
vroeger, nu, later.
- Ze hebben onderzocht welke voorwerpen horen bij de unieke eigenschappen van
familieleden.
- Ze hebben voorwerpen van vroeger onderzocht als voorbereiding op een
museumbezoek.
- Ze hebben een museumbezoek ervaren en zelf een tentoonstelling gemaakt.

Erfgoed

Toen alles anders was
Inleiding
Doel van dit programma is om het historisch besef van kleuters te stimuleren. We proberen
hen bewust te maken van hun eigen verleden en toekomst aan de hand van familiefoto’s en
voorwerpen. Door zich in te leven in familieleden van verschillende generaties leren de
leerlingen over de verschillen tussen ‘vroeger’, ‘nu’ en ‘later’.
Dan vindt de juf een geheimzinnige koffer met spullen. De leerlingen ontdekken dat deze
koffer hoort bij iemand die werkt bij een museum. Wat is een museum, en wat doet een
museummedewerker? Daarover komen ze alles te weten bij het bezoek aan het Elisabeth
Weeshuis Museum. Herkenbare voorwerpen vertellen verhalen over vroegere bewoners
van het Elisabeth Weeshuis.
De verschillende lesactiviteiten sluiten aan bij de methodethema’s:
Kleuterplein: Familie / Museum
Piramide: Allemaal mensen
Ik & Ko: Bij mij thuis
De leerkracht kan de activiteiten aanpassen naar het niveau en de voorkennis van de
leerlingen.

Lesactiviteiten








Vroeger toen ik een baby was. De leerlingen kijken naar foto’s en praten over
zichzelf als baby en (hun) familie.
Van jong tot oud. De leerlingen ontdekken dat zij opgroeien tot volwassenen, net als
hun ouders en grootouders voor hen.
Familieledenspel. De leerlingen leren aan de hand van attributen familieleden van
verschillende generaties verbeelden en verdiepen zo hun besef van ‘vroeger’, ‘nu’ en
‘later’. Daarnaast leren zij de symboliek van voorwerpen kennen.
Een vreemde koffer. Aan de hand van voorwerpen ontdekken de leerlingen dat de
koffer van een museummedewerker moet zijn.
In het museum. Bezoek aan het Elisabeth Weeshuis Museum. Wat is een museum en
van wie zijn al die voorwerpen? (vroeger, bewaren, verhalen)
Een museum in de klas. De leerlingen verzamelen bijzondere dingen uit hun familie,
die de moeite waard zijn om te bewaren.

Leerdoelen
-

De leerlingen beseffen aan de hand van persoonlijke voorwerpen dat ze een
geschiedenis hebben.
De leerlingen leven zich aan de hand van voorwerpen in, in mensen van verschillende
generaties.
De leerlingen hebben kennisgemaakt met de begrippen ‘vroeger’, ‘nu’ en ‘later’.
De leerlingen hebben kennisgemaakt met een museum.

Tijdsbestek
3 weken

Vroeger toen ik een baby was
De leerlingen kijken naar hun babyfoto’s en praten over (hun) familie.
Doel:
De kinderen kunnen op een familiefoto aanwijzen welke familieleden erop staan.
Ze maken kennis met de begrippen ‘vroeger’ en ‘nu’.
Nodig:
Baby- en familiefoto’s van de leerlingen
Voorbereiding:
Informeer de ouders over de start van dit programma en vraag om thuis samen met hun
kind foto’s te bekijken uit de babytijd van hun kind. Vraag hen een foto mee te nemen of te
mailen waarop het kind als baby alleen staat afgebeeld. Daarnaast een paar foto’s van het
kind als baby samen met familieleden: papa, mama, broertje, zusje, oma, opa, oom, tante.
Maak voor elk kind een apart (digitaal) mapje.
1. Bespreek in een kringgesprek de babyfoto’s van de leerlingen. Elk kind mag om de beurt
zijn foto omhoog houden en er iets bij vertellen. Of laat de foto’s op het digibord zien.
Begin met de individuele babyfoto’s en bespreek daarna de familiefoto’s. Reageer eerst
op wat de leerlingen zelf vertellen. Bespreek ook de familieverbanden.
2. Probeer aansluitend onderwerpen aan te snijden als: waar sliepen ze toen ze vroeger
een baby waren en waar nu, hoe gingen ze in bad, huilden ze veel, maakten ze vuile
luiers, hoe leerden ze lopen. Gebruik hierbij de begrippen vroeger en nu. Hoe weten de
kinderen dat allemaal? Hebben papa en mama dat verteld? Wat een mooie verhalen
kunnen jullie vertellen bij deze foto’s!

Van jong tot oud
De kinderen bekijken familiefoto’s en onderzoeken hoe baby’s opgroeien tot volwassenen.

Doelen:
- De leerlingen kunnen de verschillende familieleden benoemen.
- De leerlingen kennen enkele kenmerken van verschillende generaties familieleden.
- De leerlingen worden zich ervan bewust dat mensen opgroeien van baby tot volwassene.
Nodig:
Familiefoto’s 1, 2 en 3
Papier
Scharen
Lijm
1. Laat de kinderen Familiefoto 1 zien (bijlage 1). Weten ze wie die mensen zijn? Met
hoeveel zijn ze? Laat de kinderen aanwijzen en benoemen: wat is er allemaal te zien?
Wie is de jongste/oudste, de kleinste/grootste, jongen/meisje. Laat de leerlingen
vertellen over hun eigen familie: met hoeveel personen zijn ze thuis? Hebben ze een
broertje of een zusje? Hoe heten ze?
2. Bekijk daarna Familiefoto 2 en 3 (bijlage 2). Leg uit dat opa en oma de vader en moeder
zijn van papa of mama. En dat oom en tante de broer en zus zijn van papa of mama. Leg
de link naar de eigen familie van de kinderen.
3. Laat werkblad ‘Opa’ (bijlage 3) zien. Wie zijn de mensen op dit blad? Wie is de kleinste?
Wie is de oudste? De leerlingen gaan de mensen op het blad langs de stippellijn
uitknippen. Daarna plakken ze de plaatjes in de goede volgorde: van de jongste naar de
oudste. Deel de werkbladen (bijlage 3 en 4) uit en laat de leerlingen de opdracht maken.
Stimuleer de kinderen om goed te letten op uiterlijk, kleding en houding van de mensen
op de plaatjes.
Bespreek de opdracht na. Wat is de goede volgorde? Waar zie je dat aan? Papa’s en
mama’s waren vroeger ook een baby, net als de kinderen. Zelfs opa en oma waren heel
vroeger een baby. Nu zijn het grote mensen. Zouden jullie later ook een oma of een opa
worden? Op welke plaatje vinden de kinderen zichzelf het meeste lijken? Welke plaatjes
horen bij hoe de leerlingen vroeger waren? Welke plaatjes horen bij hoe kinderen later
worden?

Familieledenspel
De leerlingen spelen een spel waarbij ze verschillende generaties familieleden verbeelden.
Doelen:
- De leerlingen kunnen uitleggen waarom een bepaald familielid wordt uitgebeeld.
- De leerlingen kunnen het juiste attribuut bij het juiste familielid kiezen.
- De leerlingen stellen zich voor hoe zij zelf ‘vroeger’ waren, en hoe zij ‘later’ zullen worden.

Nodig:
Familiefoto 1
Familiefoto 2 en 3
Kartonnen doos
Voorwerpen: bloem, twee hoofddoekjes, bril, (baseball)pet, lolly, speen, sigaret, fototoestel,
(kralen)ketting en wandelstok.
1. Laat de kinderen nogmaals Familiefoto 1 zien. Wijs het meisje aan. Kennen de kinderen
haar naam? Vraag hoe ze het meisje zullen noemen en laat hen een naam verzinnen.
Hoe heten jullie zelf? Laat alle kinderen hun naam noemen.
2. Kennen de kinderen de mensen op de andere twee familiefoto’s? Laat ze de
verschillende familieleden aanwijzen. Wijs de kinderen op de attributen die ze bij zich
dragen. Geef de attributen aan verschillende kinderen en bekijk telkens samen bij welk
familielid dat attribuut hoort.
3. Speel nu een spel waarbij telkens een kind de klas verlaat en op de gang gaat staan. Kies
dit kind door het te omschrijven: bijvoorbeeld iemand met een blauwe broek. Zet ook de
doos met attributen op de gang. Laat het kind een van de attributen pakken en weer
naar binnen komen. Het doet nu net alsof het een van de familieleden op de
familiefoto’s is. Laat de anderen raden om wie het gaat. Hoe zien ze dat? Vraag het kind
dan ter controle wie het is.
4. Laat de kinderen dan op voorhand bedenken welk familielid zij willen zien binnenkomen.
Vervolgens gaat iemand naar buiten, pakt het attribuut van dat familielid en komt weer
binnen. Bespreek met de groep of het kind het juiste attribuut heeft gekozen. Waarom
wel/niet? Gebruik hierbij de gekopieerde familiefoto’s.
5. Bespreek hoe je kunt zien of oma of moeder wordt uitgebeeld. Ze dragen immers allebei
een hoofddoek. En hoe zie je, aan de hand van de attributen, of het gaat om opa of
vader, om broertje of zusje, om broertje of baby?
Kunnen de leerlingen nog meer attributen bedenken bij een baby, een vader, of een
oma?

Een vreemde koffer
De leerlingen onderzoeken voorwerpen uit een koffer die de juf heeft gevonden.
Doelen:
De kinderen ervaren dat je veel te weten komt over voorwerpen door ze goed te
onderzoeken.
Ze kunnen enkele kenmerken van een museum noemen.
Nodig: (wordt 1 week voor het museumbezoek bezorgd in de klas)

Koffer met:
Attributen van een museummedewerker:
Schilderijlijst (ophangen/presentatie)
Poetsdoek (schoonmaken/bewaren)
Museumhandschoenen (geen vette vingers/bewaren)
Duimstok (opmeten/registreren)
Naald en draad (restaureren/repareren)
Vergrootglas (onderzoeken)
Folder museum (bezoekers/promotie)
Museumobjecten (kan per koffer verschillen, in elk geval herkenbaar voor de leerlingen):
Mutsje/pet
Pan/lepel
Oude foto’s
Spelletje
Potje
Telraam/oud boekje
1. U kunt met de koffer de klas in komen en de kinderen verrassen: ‘Moeten jullie nu eens
kijken wat ik bij de bushalte / parkeerplaats zag staan. Er stond niemand bij… Van wie
zou die koffer zijn?’
2. Bespreek met de leerlingen: wat moeten we nu doen met deze koffer?
Mag je de koffer aanraken, openmaken, of moet je ermee naar de politie? Concludeer
met de kinderen dat we er in elk geval voorzichtig mee moeten doen, want hij is van
iemand, maar we weten niet wie.
De koffer moet terug naar de eigenaar, maar wie is dat? Kunnen we aan de buitenkant
zien van wie de koffer is? Hoe komen we erachter wat er in de koffer zit? Concludeer
met de leerlingen dat we toch echt moeten weten wat erin zit, anders komen we er niet
achter wie de eigenaar is.
3. Wat zou er in de koffer zitten? Bekijk samen de voorwerpen. Laat de museumfolder pas
als allerlaatste aan de leerlingen zien. Bespreek per voorwerp: wat is het? Hoe voelt het?
Hoe ziet het eruit? Waarvan is het gemaakt? Waarvoor kun je het gebruiken?
Concludeer met de kinderen dat deze koffer van iemand moet zijn die bij een museum
werkt. Op de folder van het museum staan de naam en het adres van het museum.
Kunnen de kinderen een link leggen tussen het ‘gereedschap’ van de
museummedewerker en de collectievoorwerpen? Zie de aanwijzigingen voor de
museumtaken tussen haakjes achter de lijst van voorwerpen in de koffer. Bijvoorbeeld:
poetsdoek-lepel/pan, naald en draad/mutsje, duimstok-foto’s.
4. Wat is een museum? (Een gebouw waar bijzondere spullen worden bewaard,
bijvoorbeeld spullen van mensen van vroeger. Je kunt ernaartoe om de spullen te
bekijken.) Wie is er wel eens in een museum geweest? Hoe ziet een museum er van

binnen uit? (Allemaal kamers met spullen: schilderijen die aan de muur hangen, glazen
kasten met spullen erin, maar ook computers met filmpjes, plaatjes en letters, die
vertellen wat voor spullen het zijn). Ze hebben ook een kassa waar je een kaartje kan
kopen, en vaak ook een restaurant en een winkel.
5. Vertel de leerlingen dat je het museum gaat mailen om te vragen of de klas de koffer
mag komen terugbrengen en gelijk een bezoekje mag brengen aan het museum. Vertel
of laat een mailtje zien waarin staat dat het museum heel blij is dat de koffer terecht is,
en dat de leerlingen van harte welkom zijn op …

In het museum (45 minuten)
De leerlingen krijgen een interactieve rondleiding door het museum.
Nodig:
Minimaal 2 ouders voor het begeleiden van de twee groepen. U blijft zelf vrij om rond te
lopen.
Voldoende ouders met auto’s die de kinderen kunnen brengen en halen.
De koffer graag meenemen!
Voorbereiding:
Verdeel de klas alvast in twee groepen.
Doelen:
Meer te weten komen over ‘vroeger’ / tijd dat opa nog een baby was.
Verzamelen en bewaren van voorwerpen (context verbreden van lichaam naar huis).
Respectvolle manier waarmee een museum omgaat met voorwerpen.
Interactieve rondleiding ‘De Museumjas’:
1. De museummedewerkers stellen zich aan de kinderen voor en vragen naar de koffer.
Maar is deze koffer eigenlijk wel van hun? Stimuleer de kinderen om de medewerkers
vragen te stellen om te testen of de koffer wel van hun is. Weten ze bijvoorbeeld wat
erin zit?
2. Er wordt gewerkt in twee halve groepen, bij elke groep komt een gids en minimaal een
begeleider. Andere ouders die de kinderen hebben gebracht, zijn van harte welkom om
mee te lopen. De medewerkers trekken een speciale Museumjas aan, met gekleurde en
genummerde vakken. In de vakken zitten voorwerpen van nu, uit de belevingswereld
van de kinderen. De groep gaat op zoek naar een vergelijkbaar voorwerp van vroeger.
Uit de tijd dat opa nog een baby was. Behalve het onderzoeken van voorwerpen,
verrichten de kinderen ook een paar andere museumtaken.
Voorwerpen:

- Fotolijst (wat heb je thuis ook in een lijst hangen, waarom ligt het niet in de la?)
- Pap – eten toen en nu
- Pet – kleding toen en nu (waarom draag je iets op je hoofd toen en nu / mode)
- Duplo – speelgoed toen en nu
- Rekenkaart – schoolspullen toen en nu
- Drol – op een potje zitten, toen en nu

Museum in de klas
Nodig:
Tafel
Familiefoto’s
Door de kinderen meegebrachte voorwerpen
Kaartjes, potloden en/of stempels
1. Bespreek met de leerlingen het bezoek na: wat hebben jullie allemaal gezien en gedaan
in het museum? Zagen jullie ook dingen die in de koffer zaten? Wat vonden jullie het
mooiste of het gekste voorwerp? Wat is nu eigenlijk een museum?
2. Vertel dat niet alleen een museum bijzondere dingen bewaart, maar eigenlijk doet
iedereen dat. Bij alle kinderen thuis staan dingen die bijzonder zijn omdat ze van vroeger
zijn, of heel mooi, of omdat er een bijzonder verhaal aan zit.
Vraag alle kinderen om een voorwerp van thuis mee te nemen waarvan zij vinden dat
het in een museum past. Het kan van hen persoonlijk zijn, of iets van ‘de hele familie’.
3. Bekijk en bespreek samen enkele meegebrachte voorwerpen: Hoe ziet het eruit? Hoe
voelt het? Wat is het? Hoe gebruik je het? Het kind dat het voorwerp heeft meegebracht
vertelt waarom dit een bijzonder voorwerp is in zijn/haar familie. Anderen mogen ook
vragen stellen.
Heeft het voorwerp ook een bijzonder plekje in huis? Op de kast, aan de muur, voor het
raam of op tafel. Sommige dingen zijn ook goed opgeborgen, bijvoorbeeld in de kast of
een doos.
Dingen die voor jouw familie bijzonder zijn, worden dus thuis ‘tentoongesteld’ of op een
speciale plek bewaard. Net als in een museum.
4. Richt een ‘museumtafel’ in met de familiefoto’s en de bijzondere voorwerpen van de
kinderen. Gevorderde leerlingen kunnen een kaartje schrijven/stempelen bij hun
voorwerp, met wat het is en/of van welk familielid.
Boeksuggesties:
Nijntje in het museum
Kobe maakt een museum

Janna de Lathouder, Alles wat overblijft
Bronnen:
Piramide
Ik & Ko
Project ‘Overgisteren’ (Noord-Brabants Museum)

Contactgegevens
© Lucienne Bartels Cultuuronderwijs

Voor organisatorische vragen:
Sjanne Emans, docent erfgoed
Elisabeth Weeshuis Museum
sem.erfgoed@gmail.com / 06 49 79 65 08

Voor inhoudelijke vragen:
Lucienne Bartels, cultuurcoördinator Brede School Culemborg
lucienne.bartels@gmail.com / 06 42 00 26 43

Voor technische vragen:
Marjolein van Piggelen, coördinator Brede School Culemborg
coordinatie@bredeschoolculemborg.nl / 06 18 06 20 47
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