in het museum en in de klas

Leren is om je heen kijken. Waar sta ik, wat zie ik en wat betekent dat. Op GoereeOverflakkee, ons eiland dus. In de leefwereld van de kinderen wil het
Streekmuseum Goeree-Overflakkee het culturele erfgoed overdragen. Veel
tastbaars is in bewaring binnen het streekmuseum te Sommelsdijk. Daar wil het
museum over vertellen. Ook door middel van dit educatief project, over de
havenkanalen op Goeree-Overflakkee, bedoeld voor leerlingen uit groep 5/6 in het
basisonderwijs.

Leerlingen:
§ kunnen in eenvoudige woorden uitleggen hoe het eiland Goeree-Overflakkee zich

door de eeuwen heen ontwikkelde

§ weten wat een havenkanaal is en ze kunnen uitleggen waarom een kanaal van

belang is voor de mensen op het eiland

§ weten wat de functie is van een dorpshaven en wat het belang is van het

havenkanaal. Ze kunnen benoemen wat de kenmerken zijn van een sleuteldorp

§ kunnen hun ideeën verwoorden en ze kunnen de kennis die ze hebben opgedaan

in een beeldend werk uitdrukken

§ Les 1:

Groeten uit Goeree-Overflakkee
De leerlingen bekijken een film, maken een woordweb en ze doen een
schrijfopdracht.
§ Les 2:

Sporen uit het verleden
De leerlingen doen onderzoek naar sporen uit het heden en verleden in hun
eigen omgeving.
§ Les 3:

Kanaalkunst
De leerlingen maken een kunstwerk, eventueel onder begeleiding van een
kunstenaar.

In les 2 bezoeken de leerlingen een van de dorpen met een havenkanaal. Ze doen
onderzoek naar de sporen die kenmerkend zijn voor een havenkanaal. Ze zoeken uit
of het dorp dat ze bezoeken een zogenaamd sleuteldorp is. Ook in het
Streekmuseum is er van alles te ontdekken over de havenkanalen van het eiland.
In les 3 les bedenken en maken de leerlingen (eventueel onder begeleiding van
een kunstenaar) zelf een kunstwerk over een havenkanaal. Daarbij laten ze zich
inspireren door wat ze tijdens de eerdere lessen hebben gezien en ontdekt.

www.streekmuseum.nl
info@streekmuseum.nl

