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Op ontdekkingsreis door Baalder



‘Op ontdekkingsreis door Baalder’ 
een lespakket over de omgevingsgeschiedenis

Doel lespakket
De ontwikkeling van de wijk Baalder en het voor
malige dorp, maar ook de ontwikkeling van het 
omliggende landschap vormen het uitgangspunt van 
dit lespakket. De erfgoedlessen bieden veel aankno
pingspunten met diverse vakken zoals aardrijkskun
de en geschiedenis. Dit lespakket is een doorgaande 
leerlijn erfgoed en is een voorbeeld van omgevings
bewust (lokaal) onderwijs. Het heeft tot doel de leer
lingen op een onderzoekende wijze het bewustzijn 
van hun directe leefomgeving te vergroten.

Opzet
Het lespakket ‘Op ontdekkingsreis door Baalder ’ 
is opgebouwd uit acht lessen voor de bovenbouw 
vanaf groep 5. Elke les representeert een bepaald 
thema die zich chronologisch én in moeilijkheid 
elkaar opvolgen. De lessen vallen binnen het leer
gebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.
Bij alle lessen staan diverse onderwerpen in de di
recte omgeving van de leerlingen centraal, zoals de 
omgeving van de Vecht, archeologie van de Baalder 
Es, historische atlas, Jodenbergje en immaterieel 
erfgoed. In de lessen gaan de leerlingen als onder
zoeker op verkenning uit waarbij ze diverse bronnen 
gebruiken zoals kaarten, foto’s en de situatie zoals 
die nu is. Ook de regionale canon wordt in de lessen 
gebruikt. De lessen zijn grotendeels via eenzelfde 
stappenplan opgezet; het begint met een inleiding 
in de klas, vervolgens komt het ‘doe’gedeelte en de 
les wordt altijd afgesloten met een evaluatie. Deze 
vastgestelde inleiding en afsluiting hebben tot doel 
om de lessen meer inhoud te geven en de lesstof 
beter te laten inwerken op de leerlingen. De lessen 
zijn deels vakoverstijgend en vormen een doorlo
pende leerlijn. 

De stichting Kind en Cultuur Hardenberg biedt een 
aansluitend lespakket van een doorlopende leerlijn 
aan voor de onderbouw.

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de volgende kerndoelen 
voor het basisonderwijs:

Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, 
beheersen de basistopografie van Nederland, Eu
ropa en de rest van de wereld en ontwikkelen een 
eigentijds geografisch wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - tijd
51 De leerlingen leren gebruik te maken van een
voudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten 
van de volgende tijdvakken: jagers
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en rid
ders; steden en staten; ontdekkers
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en 
revoluties; burgers en stoommachines;
wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 
De vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijd
vakken.

Kunstzinnige oriëntatie
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en 
krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Nederlands - schriftelijk taalonderwijs
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in 
informatieve en instructieve teksten,
waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
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