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Sibculo in de tijd van jagers en boeren

Samenvatting
In deze les maken de leerlingen kennis met Sibculo 
in de tijd van jagers en boeren. Tijdens het plioceen, 
zo’n drie miljoen jaar geleden lag Sibculo aan zee. In 
het Pleistoceen, maar 1,5 miljoen jaar geleden, vulde 
deze zee zich met wit zand en werd Oost- Nederland 
land. Dat land bestond uit zand met veel keien en fos-
sielen en dus ook ‘ strandvondsten’ zoals schelpen 
en fossielen met zeepokken erop. Deze vondsten zijn 
aangetroffen in grindhopen langs de lijn Balderhaar- 
Sibculo en vormen dus zo bewijs dat hier in de oertijd 
leven was. 

Doel van de les: 
De leerlingen kunnen aan de hand van het raadplegen 
van eenvoudige bronnen (tekst en fossiele vondsten) 
uitleggen waarom juist hier deze fossielen gevonden 
zijn.

Werkvorm
Stap 1
•  De docent introduceert de les klassikaal (voorbeeld-

vragen):
•  Wie weet wat een fossiel is?
•  Wie weet hoe oud een fossiel is ?
•  Wie heeft er misschien wel fossielen thuis?

Dan filmpje laten zien van schooltv over fossielen:
•  Ga naar www.schooltv.nl
•  Trefwoord “fossielen”
•  Kies voor filmpje met naam fossielen miljoenen jaren 

oud (leeftijdscategorie 7-8 en 9-12)

Stap 2
In het museum van Stichting Klooster Sibculo is een 
vitrine vol met fossielen uit deze regio. Op aanvraag 
kunnen de leerlingen daar een bezoek aan brengen en 
krijgen er uitleg over [navragen!!]
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Stap 3 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten hebben de 
leerlingen de opdrachten op het formulier in kunnen 
vullen met behulp van de eenvoudige bronnen? 

Tijdsduur 
Ochtend of een middag 

Lesbenodigdheden
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
contact opnemen met de stichting voor rondleiding:
Secretaris Riek Leemhuis Koekoek,  
r.leemhuis@kloostersibculo.nl of 
voorzitter Henk Huisman, 
h.huisman@kloostersibculo.nl  
Regelen begeleiding bij fietsen of ander vervoer.

sibculo


