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Leerlijn cultuuronderwijs
In het kader van de Brede School Culemborg is een leerlijn cultuuronderwijs opgezet voor de
Culemborgse basisscholen. De leerlijn is een samenwerkingsverband van Bibliotheek Rivierenland,
het Elisabeth Weeshuis Museum, Steunpunt Natuur- en Milieu-educatie Culemborg en een aantal
zelfstandige kunstdocenten (deels aangesloten bij Kunsteducatie Culemborg). Deze partijen hebben
gezamenlijk lespakketten ontwikkeld en zetten vakdocenten in voor gastlessen op school en op
locatie. De vakdocent erfgoed verzorgt lessen in samenwerking met vrijwilligers van het Elisabeth
Weeshuis Museum en de Grote of Barbarakerk.
Vakgebieden
In de leerlijn worden de volgende cultuurdisciplines ingezet:
Beeldende vorming / theater / muziek (zelfstandige kunstdocenten / Kunsteducatie Culemborg)
Erfgoed (Elisabeth Weeshuis Museum)
Leesbevordering / mediawijsheid (Bibliotheek Rivierenland)
Natuur en landschap / gezond en voeding / techniek en duurzaamheid (Stichting Natuur- en Milieueducatie Culemborg)
Omgevingsonderwijs en creativiteitsontwikkeling
De twee peilers onder deze leerlijn cultuuronderwijs vormen omgevingsonderwijs en
creativiteitsontwikkeling. Opeenvolgende jaarthema’s beginnen bij de leerling zelf, waarna de wereld
steeds groter wordt. Door leerlingen bewust te maken van hun relatie met de fysieke en
sociaal/culturele omgeving, willen we bijdragen aan hun identiteitsontwikkeling. Met de inzet van
verschillende cultuurdisciplines ontwikkelen leerlingen hun creativiteit. Creativiteit in de breedste van
het woord. Niet alleen creatieve vaardigheden zoals acteren en schilderen, maar ook 21steeeuwse vaardigheden, zoals oplossingsgericht denken en kritisch mediagebruik. Deze vaardigheden
kunnen ze verder uitbouwen door deel te nemen aan naschoolse cursussen en activiteiten,
georganiseerd door de partners in deze leerlijn.
Kerndoelen
Elk programma in de leerlijn bestaat uit een combinatie van twee of meer cultuurdisciplines. Tijdens
hun basisschool-carrière maken de leerlingen minimaal twee keer kennis met een discipline. De
leerlijn sluit aan bij de kerndoelen voor het basisonderwijs. Alle programma’s haken aan bij de
leerlijnen Taal, Oriëntatie op jezelf en de wereld, en Kunstzinnige oriëntatie. In elk lespakket staan de
relevante kerndoelen per programma vermeld.
Doorontwikkeling
Om de samenhang binnen en tussen onze programma’s verder te verbeteren, starten we komend
schooljaar met de implementatie van het SLO-leerplankader kunstzinnige oriëntatie. Daarbij werken
we vanuit verschillende cultuurdisciplines gericht aan dezelfde culturele competenties van
leerlingen. Ook krijgt reflectie een grotere rol in de programma’s.
Het gaat om culturele competenties die noodzakelijk zijn bij het doorlopen van een creatief proces:
oriënteren, onderzoeken, creëeren en evalueren. Meer informatie: kunstzinnigeorientatie.slo.nl

Basispakket en extra programma’s
De programma’s worden gedurende het schooljaar aangeboden in vier blokken. Deelname is
kosteloos voor de scholen van de Brede School Culemborg. Wel zijn aan deelname voorwaarden
verbonden, welke dat zijn is in te zien op de website van de Brede School Culemborg:
http://www.bredeschoolculemborg.nl/ . Naast het basispakket bieden verschillende organisaties ook
extra lespakketten aan die aansluiten bij de jaarthema’s. Aan deze extra lespakketten zijn kosten
verbonden.
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Inleiding
Dagen, seizoenen en jaren staan centraal in dit programma. In de erfgoedmodule
vergelijken de leerlingen hun eigen dag met die van een weeskind. Hoe ziet jouw dag
eruit, en hoe die van een weeskind dat vroeger leefde? Welke voorwerpen horen
daarbij? Spelenderwijs ontdekken de leerlingen de betekenis van voorwerpen en het
verhaal dat ze vertellen.
Aansluitend is er een kookles waarin de leerlingen de eetgewoonten van de wezen
vergelijken met wat we nu gezond eten vinden.
De lessenserie Algemene Muzikale Vorming voor groep 3 sluit met de keuze van liedjes
en andere activiteiten ook aan bij dit jaarthema.
Het programma ‘Willie het weeskind’ vormt een introductie op de
geschiedenislessen en sluit in algemene zin aan bij de nieuwe
geschiedenismethodes voor groep 3 en 4. Centraal staat de ontwikkeling van
tijdsbesef als voorbereiding op historisch besef.

Opzet ‘Willie het weeskind’
Doelgroep:
Groep 3 en 4 van de basisschool.
Culturele competentie:
Oriënteren: leerlingen oriënteren zich op verschillende aspecten van tijd en tijdsindeling
Ontdekken hoe een dag uit het leven van een weeskind (rond 1900) eruitziet
Leerdoelen lessenserie:
Aan het einde van de lessenserie:
- kunnen de leerlingen zich voorstellen hoe het dagelijks leven van een
weeskind er uitzag;
- kunnen de leerlingen de belangrijkste verschillen aangeven tussen het dagelijks
leven van kinderen toen en nu;
- kunnen de leerlingen relaties leggen tussen dagelijkse activiteiten en
enkele (historische) voorwerpen.
Lesdoelen muziekmodule:
- De leerling verwerkt zijn/haar ervaringen in het weeshuis in de vorm van een lied.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Een introductieles op school door de leerkracht
Een les van 45 minuten. Hierin maken de kinderen kennis met de thema’s
‘weeskinderen’ en ‘weeshuis’. De leerkracht kan de kinderen met behulp van de
bijgevoegde Powerpoint-presentatie alvast wat beeldmateriaal van het weeshuis
tonen.
2. Een rondleiding door het Elisabeth Weeshuis Museum door de vakdocent erfgoed
Tijdens het museumbezoek maken de kinderen kennis met het leven van een
weeskind in een weeshuis. Tijdens de interactieve rondleiding, die ongeveer 75
minuten duurt, beleven de leerlingen een dag uit het leven van een weeskind. Ze
leren over het ochtendritueel, de maaltijden, naar schoolgaan, de klusjes en taken
die de weeskinderen hadden, de straffen die ze soms kregen en de spelletjes die ze
speelden.
3. Een verwerkingsopdracht op school door de leerkracht
Een lessuggestie voor het maken van een kleine tentoonstelling in de klas.
4. Een kookles ‘seizoensgebonden maaltijd’ door de vakdocent gezondheid & voeding
Een les van 90 minuten waarin de leerlingen zelf een seizoensgebonden maaltijd
maken en eten. Daarbij komt ook aan de orde wat de voedingswaarde is van
groenten toen en nu, en hoe men vroeger groenten bewaarde.
5. Een lessenserie Algemene Muzikale Vorming door de vakdocent muziek
In deze lessenserie zal ook het thema ‘Het hele jaar rond’ worden verwerkt.

Relevante kerndoelen
Mondeling onderwijs
1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal.
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen
van voor hen onbekende woorden.

Oriëntatie op jezelf en de wereld > tijd
51 De leerling past de volgende begrippen van tijdsindeling toe: uur, morgen, middag, avond,
nacht. De leerling past kennis over tijdsindeling en volgorde van tijdsbegrippen toe.
Kunstzinnige oriëntatie
54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal spel en beweging te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en ermee te communiceren.
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Erfgoed
Les 1 Introductieles op school door de leerkracht

Vooraf
Deze introles hoort bij de interactieve rondleiding ‘Willie het weeskind’ in het Elisabeth
Weeshuis Museum. Bij het museumbezoek van de leerlingen staan de volgende doelen
centraal.
Aan het einde van deze rondleiding hebben zij:
 zich een voorstelling gemaakt van het leven van weeskinderen in het Elisabeth
Weeshuis;
 enkele verschillen ontdekt tussen hun eigen leven (nu) en dat van een kind uit het
Elisabeth Weeshuis (vroeger);
 geëxperimenteerd met voorwerpen die horen bij dagelijkse activiteiten van vroeger.
In deze introles bereidt u de leerlingen voor op deze rondleiding.
Duur: 45 minuten
Lesdoelen:
Aan de einde van deze introles:
1. hebben de leerlingen een beeld van waar ze naartoe gaan;
2. weten ze (weer) wat een museum is;
3. weten ze wat een weeskind en een weeshuis is;
4. is voorkennis geactiveerd van de eigen dagelijkse activiteiten.
Lesactiviteiten:
1. Naar het Elisabeth Weeshuis Museum (15 min.)
2. Eigen dagindeling van de leerlingen (25 min.)
3. Museumregels (5 min.)
Voorbereiding:
Bekijk zelf als achtergrondinformatie deze uitzending van het Klokhuis:
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/1161/Weeskinderen
Nodig:
Digibord
Powerpoint-presentatie ‘Les 1 Willie het weeskind’ Papier
en (kleur)potloden

1. Naar het Elisabeth Weeshuis Museum
Met de bijgevoegde Powerpoint-presentatie geeft u de leerlingen alvast een inkijkje in wat
ze te wachten staat: waar gaan ze naartoe? Waar gaat het over? Bekijk de samen de foto’s
en praat over wat er te zien is.
Dia: Het Elisabeth Weeshuis Museum
We gaan op bezoek bij het Elisabeth Weeshuis Museum. Een oud gebouw, waar nu de
bibliotheek in zit en een museum.
Bespreek: wie is wel eens in dit gebouw geweest? Wat is dat, een museum? Ben je wel eens
in een museum geweest? Wat zag je daar? Kom tot de conclusie dat er verschillende soorten
musea zijn. Een museum bewaart bijzondere dingen, die je niet in de winkel kan kopen.
Dia: In het museum
In het Elisabeth Weeshuis Museum worden dingen van vroeger bewaard, uit de tijd dat dit
nog geen museum was. Ook zijn er meubels nagemaakt, zodat je kan zien hoe het er hier
vroeger eruitzag. Je kan ook zelf dingen uitproberen en van alles lezen. Kijk eens naar de
foto: wat zie je? Wat zou dit vroeger geweest kunnen zijn? Kom tot de conclusie dat dit een
‘slaapkamer’ is.
Dia: Toen en nu
Lang geleden was er geen bibliotheek en ook geen museum in dit gebouw. Toen woonden
hier weeskinderen. Kinderen die geen vader en moeder meer hadden, en dus ook geen thuis
meer. Het Elisabeth Weeshuis was een thuis, speciaal voor deze kinderen. De kamer in het
museum die we net zagen, was toen nog een echte slaapkamer, waar de weeskinderen
sliepen. Kijk eens naar deze foto’s van het weeshuis vroeger en nu: wat is nog hetzelfde?
Welke verschillen zie je?
Dia: Willie het weesmeisje
Dit is Willie, ze is 9 jaar. Haar vader en moeder zijn allebei dood gegaan. Alleen Willie en haar
broer Jan zijn nog over. Zij wonen nu in het Elisabeth Weeshuis.
Bespreek: wat is dat, een weeskind? Wellicht zijn er kinderen die zelf een ouder hebben
verloren, of kennen ze iemand waarbij dit is gebeurd. Tegenwoordig gaan weeskinderen
meestal bij een oom of tante wonen. Als jullie op bezoek komen in het museum, kom je van
alles te weten over Willie en de andere weeskinderen.
Dia: Een nieuwe familie
Willie heeft nu een nieuwe familie. Een nieuwe moeder, die zorgt vooral voor Willie en de
andere meisjes. En een nieuwe vader, die zorgt voor haar broer Jan en de andere jongens.
De jongens en meisjes wonen elk in een andere kant van het gebouw. Bekijk de foto maar
eens: wat zie je aan de kleren van de weeskinderen? Wie zijn de vader en de moeder denk
je?
Bespreek eventueel: hoe gaat dat bij jou thuis? Wat is er anders? Wat is hetzelfde? (denk ook
aan kinderen in samengestelde gezinnen)
Dia: Poort
Willie en de andere weeskinderen mogen niet zomaar naar buiten. Er zit een poort voor het
weeshuis, die ‘s avonds op slot gaat. In het weeshuis zijn nog meer regels. Elke dag je bed
opmaken, je schoenen poetsen, in de tuin werken, helpen bij het eten koken.

Let maar op als je naar het weeshuis komt, dan ga je door deze poort!
Bespreek eventueel: zijn er bij jou thuis ook regels?
Dia: Op stap
Soms gaan de weeskinderen ook wel eens iets leuks doen. Zoals naar de dierentuin.

2. Eigen dagindeling van de leerlingen
We gaan naar het Elisabeth Weeshuis Museum om uit te zoeken hoe Willie en de andere
weeskinderen daar vroeger woonden. En wat ze allemaal deden de hele dag. Zou dat
hetzelfde zijn als wat jullie doen?
Laat de kinderen hun eigen dagindeling in beeld brengen. Door zelf te schrijven of
pictogrammen te tekenen. Gebruik daarbij als voorbeeld de dagritmekaarten. Voor de
voorbereiding van het museumbezoek is het niet noodzakelijk om ook tijden te gebruiken,
het gaat om de volgorde en de verschillende activiteiten in de dagdelen ‘ochtend’, ‘middag’,
‘avond’. Bijvoorbeeld: opstaan, ontbijt, school, spelen. Bespreek de gemaakte dagindelingen
kort na. Niet bij iedereen ziet de dag er hetzelfde uit!

3. Museumregels
Bespreek voorafgaand aan het bezoek de huisregels van het museum voor schoolgroepen:
1. De voorwerpen in het museum mag je niet zomaar aanraken. Ze zijn oud en kunnen
snel kapot gaan.
2. De museumjuf zegt het als je ergens aan mag komen of op mag zitten/liggen.
3. De museumjuf praat met jullie net als op school. Steek daarom je vinger op als je iets
wilt zeggen of vragen. We luisteren naar elkaar.
4. We lopen rustig in het museum.
De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.

Erfgoed
Les 2 Rondleiding in het Elisabeth
Weeshuis Museum door de vakdocent
erfgoed
Duur: 75 minuten
Waar: in vrijwel alle ruimtes van het museum
Gegeven door: erfgoeddocent en educatievrijwilliger het Elisabeth Weeshuis Museum
Lesdoelen:
Aan het einde van de les:
1. Heeft de leerling zich een voorstelling gemaakt van het leven in het weeshuis;
2. Heeft de leerling ontdekt welke verschillen er bestaan tussen zijn/haar eigen dag en
die van een weeskind;
3. Heeft de leerling ontdekt welke voorwerpen horen bij dagelijkse activiteiten toen en
nu.
Het is prettig als leerlingen en begeleiders van tevoren op de hoogte zijn van de huisregels
van het museum:
-

De klas wordt tijdens het museumbezoek in tweeën gesplitst; bij elke groep dient
minimaal 1 begeleider vanuit school te zijn (leerkracht/stagiair/ouder).
De leerkracht blijft verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.
De voorwerpen in het museum mogen niet worden aangeraakt. Vertel de leerlingen
ook waarom dit niet mag.
Er mag niet worden geschreeuwd of gerend.

Wat gaan ze doen?
Tijdens het museumbezoek maken de kinderen kennis met het leven van een weeskind in
een weeshuis. De klas wordt in tweeën gesplitst en ene helft gaat vervolgens met de
erfgoedcoach of met de educatievrijwilliger van het museum mee. Tijdens de interactieve
rondleiding, die ongeveer 75 minuten zal duren, maken de kinderen kennis met de
dagindeling van een weeskind. Ze zullen leren over het ochtendritueel, de maaltijden, het
naar schoolgaan, de klusjes en taken die de weeskinderen hadden, de straffen die ze soms
kregen en de spelletjes die ze speelden.
Rol van de begeleiders van school:
Tijdens de rondleiding zijn voor beide groepen begeleiders nodig, bijvoorbeeld een ouder of
stagiair. Zij zullen hun groep begeleiden tijdens de rondleiding. De leerkracht is

eindverantwoordelijk voor de klas als geheel en blijft bij voorkeur vrij om de verschillende
groepen te bezoeken.

Erfgoed
Les 3 Verwerkingsopdracht op school door de eigen
leerkracht
Lesdoel:
De leerling is in staat zelf voorwerpen te bedenken bij de eigen dagelijkse activiteiten.
Laat de kinderen zelf voorwerpen zoeken / meenemen bij hun dagindeling. Wat vinden ze
het allerbelangrijkste op een dag? En welk voorwerp hoort daarbij? Maak eventueel een
kleine tentoonstelling in de klas.

Gezondheid en voeding
Les 4 Kookles op school door
de vakdocent gezondheid &
voeding
Duur: 90 minuten
NB: Deze les wordt miv schooljaar 2019-2020 gegeven door een nieuwe docent. De inhoud
kan daardoor afwijken van onderstaande beschrijving.
Lesdoelen:
 De leerling maakt kennis met verschillende bewaarmethoden van groenten, vroeger
en nu
 De leerling leert wat seizoengroenten zijn
 De leerling leert wat de gezondheidswaarde van groente is
Informatie algemeen:
 De docent komt in de klas.
 De leerkracht van de groep is gedurende de les actief aanwezig.
 Hulpouder per tafelgroepje (uitgaande van 6 leerlingen per groepje).
Nodig:
 Digiboard met internet
 Lokaal met voldoende werkruimte, aanwezigheid stromend water en elektra
 Schorten, de kinderen nemen die mee van huis of krijgen die van school
Inhoud van de les:
De leerlingen leren over groenten in de verschillende seizoenen. In een kringgesprek wordt
kennis opgehaald die ze hebben opgedaan tijdens het weeshuisbezoek: eten vroeger, hout
halen voor het stoken van het keukenfornuis, op het land werken van de kinderen,
eetgewoonten van de weeskinderen. Ze vergelijken hun eigen eetgewoonten met die van de
weeskinderen. Kinderen leren het verschil tussen groenten van het seizoen en groenten die
buiten het seizoen ook verkrijgbaar zijn . Welke manieren er zijn om groenten te bewaren
vroeger en nu. De gezondheidswaarde van groenten komt ter sprake: vitamine B, C en K. De
waarde van gevarieerd eten komt ter sprake.
De kinderen koken een seizoensmaaltijd in de klas. De seizoensmaaltijd wordt geproefd in de
klas of/en eventueel mee naar huis genomen. Het is belangrijk dat er per tafelgroepje een
hulpouder aanwezig is.

Muziek:
Algemene Muzikale Vorming
Les 5 t/m 9 Muziekles op school door
de vakdocent muziek

Duur: 5 vijf lessen van 60 minuten
Waar: De lessen vinden plaats in het klaslokaal (met tafels en stoelen).
Nodig:
De leerkracht van de groep is gedurende de les actief aanwezig.
Inhoud van de les:
In deze lessenserie zingen de kinderen veel, bewegen ze op muziek en spelen ze op
muziekinstrumenten. Ze ontdekken de klanken van het Orff-instrumentarium (hanteerbare
schoolinstrumenten) en ontwerpen zelf een muziekstukje. Ook leren ze al spelenderwijs over
de eigenschappen van muziek: hoog en laag, snel en langzaam, hard en zacht, kort en lang en
verschillende klankkleuren.
De muzieklessen sluiten aan op het bezoek aan het Elisabeth Weeshuis Museum en
behandelen de dagindeling van Willie het weeskind en de de muziek uit die tijd.

Afsluiting programma door de
leerkracht
Kijk terug en bespreek met de leerlingen de verschillende onderdelen van het programma:
Wat zijn nu de verschillen tussen de dagelijkse activiteiten van Willie (kinderen vroeger) en
de leerlingen zelf?
Welke leuke dingen waren er vroeger, die er nu niet meer zijn?
Welke leuke dingen hebben we nu, die er vroeger nog niet waren?
Was het fijn om vroeger te leven?

Contactgegevens
Voor organisatorische vragen:
Sjanne Emans, coördinator educatie
Elisabeth Weeshuis Museum
sem.erfgoededucatie@gmail.nl / 06 49 79 65 08

Marieke Moraal, docent muziek
Muzieke
info@muzieke.nl

Anniecke van Delft, docent muziek
Muziekkriebels
muziekkriebels@hotmail.nl

Willemien Bouman, docent gezondheid en voeding
Willemien-eetwaar.nl
info@willemien-eetwaar.nl
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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