
in het museum en in de klas 



Leren is om je heen kijken. Waar sta ik, wat zie ik en wat betekent dat. Op Goeree-
Overflakkee, 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 
landbouw en visserij, bedoeld voor leerlingen uit groep 5/6 in het basisonderwijs.



§ De leerlingen leren zich te oriënteren op hun eigen leefomgeving wat betreft
natuur, milieu, techniek en geschiedenis.

§ De leerlingen leren informatie te vinden via allerlei media en ook door het 
bevragen van ouderen met ervaring en kennis over het onderwerp.

§ Ze leren gebruik te maken van historische bronnen en vergelijken de periode van 
100 jaar terug met de tijd van nu.

§ Ze leren daar via gesproken en geschreven woorden en beelden verslag over te 
doen, vragen over te stellen, zich een mening te vormen en hun bevindingen te 
presenteren.

§ Dit educatief project wil aansluiten bij de kerndoelen: Nederlands - mondeling
taalonderwijs 2 , schriftelijk taalonderwijs 8, Oriëntatie op jezelf en de wereld -
natuur en techniek 40  en 51 ,Kunstzinnige oriëntatie 56



§ Algemeen: In alle lessen, opdrachten en tips 
spreken we hoofd, hart en handen aan.

§ Informatie: De informatie voor de leerkracht
en leerlingen wordt aangeboden in de vorm
van filmpjes en tekst. 

§ Tijdsduur:  Elke les heeft in de gebruikelijke
duur van een les. 



§ Les 1 Introductie: Introductie met 2 leskisten in de vorm van een rieten mand ( 
landbouw) en houten stoppekist. (visserij) De voorkant van de opdrachtkaarten wordt 
dan gebruikt .Met de kaart waarop een voorwerp staat omschreven, zoeken de 
kinderen het juiste voorwerp. De vragen op de voorkant zijn gespreksvragen die zowel 
in les 1 als les 2 gebruikt kunnen worden.

§ Les 2 Kernles toen: De achterkant van de groene en blauwe opdrachtkaarten bevatten 
keuzeopdrachtenom meer te ontdekken en leren over landbouw en visserij van toen en 
nu. Ze kunnen ook gebruikt worden tussen andere lessen door.

§ Les 3 Kernles nu: Deze les kan uitgebreid worden wanneer het in de lessenserie 
natuur en/ of geschiedenis past.

§ Les 4 Bezoek: Het bezoek aan het museum wordt gepland in aansluiting op les 3. De 
datum, het tijdstip en het aantal kinderen moeten besproken worden met het museum. 
Het is een prachtige verwerking en afsluiting.

§ Facultatief les 5 afsluiting: Er kan een vervolg op school komen. Ideeën daarvoor 
staan na les 4 onder extra.



§ stikzak

§ emaille mok

§ 2 sliklappen

§ flap (een afgeplat drinkflesje)

§ stenen kruik met één oor

§ aardappels

§ mesje

§ tondeldoosje

§ pet



§ boetnaald

§ emaille koffiekan

§ stuk visnet

§ blikken busje voor suiker

§ bijbeltje

§ bordje

§ lepel en mes

§ blikje voor snoep

§ zuidwester

§ foto van moeder



Beste juf, meester en leerlingen,

Hans, het Kofjekokertje, en Kees het Koeienwachtertje nodigen jullie van harte uit bij hun thuis. In het Streekmuseum Goeree-
Overflakkee in Sommelsdijk.

We gaan samen op bezoek bij Hans en Kees. Ontdekken hoe ze vroeger leefden en werkten. Proeven wat ze aten op zee en 
op het land. En plezier maken zoals Hans en Kees dat hadden vroeger als ze klaar waren met werken en er tijd over was.

In groepen van maximaal 10 kinderen gaan we onder leiding van een gids in klederdracht door het museum. Het museum 
heeft veel deurtjes, spannende ruimten en kleine kamertjes. Voor je het weet ben je verdwaald! Dus blijf bij elkaar, volg de 
gids en luister goed naar de juf en begeleiders.

De rondleiding duurt 2 uur.

We nodigen jullie ook alvast uit om snel nog een keertje te komen met je vader, moeder, opa en/of oma!

Tot ziens!

Groeten,
Medewerkers
Streekmuseum Goeree-Overflakkee
Kerkstraat 2-12
Sommelsdijk



www.streekmuseum.nl

info@streekmuseum.nl

http://www.streekmuseum.nl/
mailto:info@streekmuseum.nl

