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Docentenhandreiking  

Landgoed De sprengenberg

Samenvatting 
De leerlingen gaan via internet kennismaken 
met de geschiedenis van landgoed De 
Sprengenberg. Dat doen ze niet individueel, 
maar in groepjes.  Met behulp van concrete 
zoekopdrachten op internet gaan ze vragen 
beantwoorden over het landgoed, om zo een 
beeld te krijgen van de geschiedenis van De 
Sprengenberg.

Doel van de les:
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
raadplegen van internet de geschiedenis van 
landgoed De Sprengenberg op hoofdlijnen 
verwoorden / in beeld brengen.

Werkvorm

Horen
Introduceer de les klassikaal aan de hand van 
een aantal vragen:
•  Wie kent landgoed De Sprengenberg? 
•  Wie vindt dat bijzonder?
•  Wie denk je dat er ooit gewoond heeft?

Zien 
De leerlingen gaan zelfstandig met behulp 
van zoekopdrachten op internet zoeken naar 
informatie om hun vragen te beantwoorden op 
het opdrachtenformulier. De docent zet op alle 
computers de internetsite vast klaar. 

Doen
Bespreken van de essentie van de les: zijn de 
leerlingen erin geslaagd om de informatie 
van het internet boven water te krijgen en 
kennen ze door het beantwoorden van de 
vragen op hoofdlijnen de geschiedenis van De 
Sprengenberg? 

Tijdsduur 
•  Horen: 5 min.
•  Zien: 30  min.
•  Doen: 10 min.
(1 lesuur)

Lesbenodigdheden
Computers met internet
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Op elke computer site van 
http://www.sprengenberg.nl/landgoed.htm vast 
openzetten 
Als je hem zoekt via google ‘landgoed 
Sprengenberg’ dan opent hij onder het 
hoofdstukje ‘landgoed’ 

 Extra suggesties:
•  Leerlingen die snel klaar zijn kunnen op 

onderstaande site nog meer informatie 
opzoeken over het landgoed. Laat ze die 
tekst van het canon of van wikipedia lezen en 
opschrijven welk gegeven ze nog niet wisten 
van het landgoed. 

•  http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/
hellendoorn/de-sprengenberg-/bronnen

•  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_
Sprengenberg

•  De meeste leerlingen zullen het landgoed 
wel kennen en de toren (uit de verte) 
gezien hebben. Met afbeeldingen die op 
bovenstaande sites te vinden zijn of uit het 
geheugen kan ook aan de leerlingen de 
opdracht gegeven worden om het huis met de 
toren te tekenen of schilderen. 
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Opdrachtformulier
Landgoed De sprengenberg

Als het goed is heeft je computer bovenstaand beeld 

Klik op ‘geschiedenis’ (zie rode pijl)

Lees de tekst over de geschiedenis van het landgoed en beantwoord de volgende vragen

Tussen welke jaren liet A.A.W Wulfften Palthe  een huis met een toren bouwen?
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Waar duidt de naam ‘Sprengen’ op?

Het gebied was geschikt voor de zieke vrouw van Wulfften Palthe  omdat het gebied snel droogde. 
Hoe snel droogde het na ene regenbui weer op?

Klik op nu  ‘Het Huis’ 

Lees de tekst over het huis en beantwoord de vragen 

Hoe hoog was de heuvel waar het huis op gebouwd werd?

Wie was de architect van het huis?

Waar kenden ze elkaar van (opdrachtgever en de architect?)

Hoe werden de bouwmaterialen naar boven vervoerd?

Klik op nu op ‘Het landgoed’’ 

Lees alleen de alinea over ‘folies en vermaak’ 

Het landgoed was bedoeld om de familie in de zomer te vermaken. Daarvoor hadden ze een diepe kuil 
gegraven om te zwemmen.
Hoe heette het badhuisje bij deze zwemgelegenheid? 

Wat werd er in 1913 ook nog aangelegd?

Klik op nu ‘Inrichting’  
Lees de tekst over de inrichting en beantwoord de vragen 

 Er staat A.A.W. was een echte innovator. Dat betekent dat hij hield van moderne snufjes.
 In de tweede zin staat dat het huis ‘self supporting’ was. Dat betekent dat ze zelf stroom en water 
hadden.  Noem eens twee luxe dingen op die het huis toen had?

1.

2.
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antwoordformulier
Landgoed De sprengenberg

Als het goed is heeft je computer bovenstaand beeld 

Klik op ‘geschiedenis’ (zie rode pijl)
Lees de tekst over de geschiedenis van het landgoed en beantwoord de volgende vragen

Tussen welke jaren liet A.A.W Wulfften Palthe  een huis met een toren bouwen?

1898-1910
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Waar duidt de naam ‘Sprengen’ op?

bronnen

Het gebied was geschikt voor de zieke vrouw van Wulfften Palthe  omdat het gebied snel droogde. 
Hoe snel droogde het na ene regenbui weer op?

Ca 2 uur 

Klik op nu  ‘Het Huis’ 
Lees de tekst over het huis en beantwoord de vragen 

Hoe hoog was de heuvel waar het huis op gebouwd werd?

35 meter

Wie was de architect van het huis?

Karel Muller

Waar kenden ze elkaar van (opdrachtgever en de architect?)

Jachtvrienden

Hoe werden de bouwmaterialen naar boven vervoerd?

Via ossen naar boven getrokken

Klik op nu op ‘Het landgoed’’ 
Lees alleen de alinea over ‘folies en vermaak’ 

Het landgoed was bedoeld om de familie in de zomer te vermaken. Daarvoor hadden ze een diepe kuil 
gegraven om te zwemmen.
Hoe heette het badhuisje bij deze zwemgelegenheid? 

De verzonken kerk

Wat werd er in 1913 ook nog aangelegd?

Een klein vliegveldje

Klik op nu ‘Inrichting’  
Lees de tekst over de inrichting en beantwoord de vragen 

Er staat A.A.W. was een echte innovator. Dat betekent dat hij hield van moderne snufjes.
In de tweede zin staat dat het huis ‘self supporting’ was. Dat betekent dat ze zelf stroom en water 
hadden.  Noem eens twee luxe dingen op die het huis toen had?

1.gasverlichting
2.etensliftje 
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