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Doel lespakket
Noordoost-Twente, dat wil zeggen het gebied rond Tub-

bergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser, heeft een rijke 

cultuurhistorie. Dit erfgoed vormt het uitgangspunt van 

dit lespakket. Vanuit cultuurhistorisch perspectief wordt 

onder andere gekeken naar de ontwikkeling van de natuur 

en van de agrarische activiteit in dit gebied. Zo bieden de 

erfgoedlessen veel aanknopingspunten met diverse vak-

ken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis. 

Dit lespakket is een doorgaande leerlijn erfgoed en is een 

voorbeeld van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. Het 

heeft tot doel de leerlingen op een onderzoekende wijze 

het bewustzijn van hun directe leefomgeving te vergroten. 

Opzet
Het lespakket ‘Op ontdekkingsreis in Noordoost-Twente’ 

is opgebouwd uit acht lessen. Van groep 1 tot en met 8 

wordt er elk jaar een les gegeven. De lessen represente-

ren elk een bepaald thema en volgen elkaar in moeilijk-

heid op. De lessen vallen binnen het leergebied ‘Oriëntatie 

op jezelf en de wereld’. 

Bij alle lessen staan diverse onderwerpen in de directe 

omgeving van de leerlingen centraal. In de onderbouw 

(groep 1-2) wordt eerst de geschiedenis dichtbij gebracht; 

de tijd van opa en oma, je eigen familie en je eigen dorp. 

De middenbouw (groep 3-4)  gaat verder op onderzoek 

uit en bezoekt daarbij culturele instellingen in de buurt, 

zoals een molen en het openluchtmuseum in Ootmarsum. 

De bovenbouw gaat nog dieper in op de geschiedenis van 

hun eigen plek aan de hand van de tijdvakken. De stof 

wordt in de laatste twee jaren verdiept en richt zich op 

een specifiek onderwerp, zoals de textielindustrie of Dr. 

Schaepman. 

Een van de doelen van de leerlijn is de leerlingen kennis 

te laten maken met zo veel mogelijk verschillende histo-

rische bronnen: oude foto’s, kaartmateriaal, voorwerpen, 

architectuur en de daadwerkelijke omgeving. Indeling in 

thema’s in de onderbouw en tijdvakken in de bovenbouw 

maakt een combinatie met andere vakken of thema’s mak-

kelijker mogelijk.

De lessen zijn grotendeels via een zelfde stappenplan op-

gezet; 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 afslui-

ting 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. 

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, be-

heersen de basistopografie van Nederland, Europa 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 eenvoudige 

historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd 

en tijdsindeling te hanteren. 

52  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de 

volgende tijdvakken: 

burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holo-

caust. De vensters van de Canon van Nederland en de 

regiocanons dienen als uitgangspunt ter illustratie van 

de tijdvakken. 

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 infor-

matieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, 

tabellen en digitale bronnen.
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