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Samenvatting 
In deze les maken de leerlingen kennis met archeolo-
gie. Voor deze les is een lesprogramma beschikbaar 
in Museum Gramsbergen waarbij de leerlingen onder 
begeleiding van een archeoloog bodemvondsten 
onderzoeken. Mocht het niet lukken om naar het mu-
seum te gaan, dan is er een vervangende les mogelijk 
in de klas. Hiervoor is een leskist beschikbaar bij: 

CBS De Bron. 
Prins Bernhardstraat 1
7782 RV De Krim
Contactpersoon: Bert Slot 
directie@obsklimopschool.nl
06 - 319 38 409

Doel  van de les: 
De leerlingen kunnen aan de hand van het bekijken 
van een korte film en het bestuderen van bodem-
vondsten uitleggen wat een archeoloog is en doet.

Stap 1
De leraar start de les klassikaal. Voorbeeldvragen 
voor opening van een  groepsgesprek: ‘Wie heeft er 

wel eens iets bijzonders gevonden op straat of in een 
park? ‘Hou oud was het?’ ‘ Waaraan zag je dat?’ 
Na deze introductie gaan de leerlingen een  korte film 
(2 min) over de archeoloog  bekijken: 

Klink hier voor de link:  
https://www.youtube.com/watch?v=4z2_880nTF0
Mocht de link het niet doen, ga dan naar  
www.youtube.nl, vul de zoekterm hetoversticht in, 
bovenaan staat nu een blauw rond icoon, klik hierop 
en je komt op de youtubesite van het Oversticht. Klik 
op filmpje 2 de archeoloog.
Aan het einde van de film kan deze nog kort 
besproken worden. Nu zijn de leerlingen klaar om 
als archeoloog aan de slag te gaan in het museum 
van Gramsbergen of op school met de leskist met 
bodemvondsten!

Stap 2
Laat de leerlingen, in groepjes, de vondsten bekijken 
en laat ze nadenken en beredeneren over wat het 
zou zijn. Laat ze vervolgens het opdrachtformulier 
maken.
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Stap 3
Bespreken van de essentie van de les: kunnen de 
kinderen uitleggen wat een archeoloog is en wat 
hij/zij doet? Bespreek welke vondsten de leerlingen 
zich nog herinneren en welke hij of zij het mooiste/
lelijkste etc vonden.

Tijdsduur 
Stap 1: 15 minuten (Inclusief het klassikaal 
bespreken en zien van film)
Stap 2 in museum Gramsbergen; 1 dagdeel
Stap 2 bij vervangende mogelijkheid in de klas:  
30 minuten

Voorbereidende werkzaamheden
•  Doos met vondsten reserveren en ophalen bij  

De Bron
•  Vragen en antwoordformulieren uitprinten 
•  Eventueel achtergrondinformatie bestuderen
•  Doos met vondsten op afgesproken tijd 

retourneren bij De Bron

Leskist
In de doos zitten echte archeologische vondsten. 
Laat de leerlingen er voorzichtig mee om gaan en 
laat ze handschoenen dragen (deze worden bij de 
doos meegeleverd en kunnen indien erg vuil ge-
woon gewassen worden). Het is geen ramp als er 
eens iets stuk gaat, maar benadruk dat deze vond-
sten echt uit de grond komen en heel oud zijn. 

In de doos zitten 12 plastic zakken met vondsten:
Dit zit er in de zakken:
1 = bot van een oeros 
2 = stuk van een baardmankruik 
3 = stuk van een bord en stuk van een schaal
4 = misbaksel
5 = kies van een koe

6 = onderkaak van een wildzwijn
7 = pijlpunt 
8 = scherf  van een bord 
9 = vuistbijl van steen 

10 = pijp
11 =  twee klingen
12 = krabber

In de fotobijlage staan de vondsten per nummer 
aangegeven. 

De vondsten zijn te verdelen in 4 thema’s: 
-Jagers (vondst 7)
-Dieren (vondst 1, 5 en 7)
-Gereedschap (vondst 11 en 12)
-Eten en drinken (vondst 2,3,4 en 8)

TIP:
Vraag een (amateur) archeoloog om de les bij te 
wonen en de leerlingen te helpen. 



Archeologie

1 Jagers

  Vroeger gingen mensen niet naar de supermarkt maar moesten zij zelf op zoek naar voedsel.
Een manier om dat te doen was door te jagen op wilde dieren. Met welk voorwerp zouden ze gejaagd hebben 
en waarom denk je dat?

  Op welke andere manier zouden mensen aan vlees kunnen zijn gekomen?

2 dieren 

  Vroeger liepen er veel wilde dieren in Nederland. Kleine, maar ook hele grote! Bekijk het grote bot.
Van welk dier zou dit bot kunnen zijn geweest?
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  Bekijk de kies. Van welk dier zou deze kies zijn geweest denk je?

 Naast koeien liepen er natuurlijk nog veel meer dieren rond, zoals elanden, herten en zwijnen, maar ook 
kleine dieren zoals konijnen en vossen. Van welk dier zou deze onderkaak zijn geweest en waar kun je dat 
aan zien?

3 Gereedschap

 Als je iets wilt maken of verbouwen heb je gereedschap nodig. Nu hebben we vaak een gereedschapskist 
met daarin hamers en zagen en in de bouwmarkt is van alles te koop. Vroeger hadden ze dat niet. Alle ge-
reedschap die ze nodig hadden moesten ze zelf maken met de spullen uit de natuur. Ze gebruikten stenen, 
botten, geweien en vuursteen. In de leskist zit ook gereedschap, kun jij ze vinden? 

 Waar zou het gereedschap voor gebruikt zijn? Kijk goed naar de vorm!

4 Eten en drinken

 Wanneer een archeoloog een mooie vondst heeft gedaan is zijn volgende taak om te bepalen wat het is. 
Soms is een vondst maar een scherf. Toch kan hij of zij vaak wel zien wat het geweest is. In de leskist zitten 
meerdere scherven, aan jullie de taak om het juiste voorwerp bij de juiste scherf te zoeken. Je hebt keuze 
uit: • pot • Schaal • bord • kan • pijp 

 Waarom heeft die bruine  pot zo’n rare vorm?

 Wat zouden mensen vroeger hebben gegeten denk je?

 Pijpen zijn altijd voorzien van een merkje: een soort stempel. Aan deze stempel kun je zien waar de pijp 
vandaan komt en soms zelfs wie hem heeft gemaakt! Bekijk de pijp goed en kijk of je het merkje kunt vinden. 
Waar zit het merkje en hoe ziet deze eruit?

 Wat zou er in de kan gezeten hebben?

groep 5 & 6

LES1
mariënberg



Antwoordformulier 

naar 
begin

inhoud

1 Jagers
 Vroeger gingen mensen niet naar de supermarkt maar moesten zij zelf op zoek naar voedsel.
Een manier om dat te doen was door te jagen op wilde dieren. Met welk voorwerp zouden ze gejaagd hebben 
en waarom denk je dat?
ANTWOORD: De pijlpunt werd vastgemaakt op een speer, met de speer werd gejaagd. De pijlpunt is heel 
scherp, daar kun je goed een dier mee doden.

 Op welke andere manier zouden mensen aan vlees kunnen zijn gekomen? 
ANTWOORD: Naast het jagen konden ze natuurlijk ook gaan vissen! Dit deden ze niet met een hengel, maar met 
netten en fuiken.

2 Dieren
 Vroeger liepen er veel wilde dieren in Nederland. Kleine, maar ook hele grote! Bekijk het grote bot.
Van welk dier zou dit bot kunnen zijn geweest? 
ANTWOORD: Dit bot is afkomstig van een oeros. Een oeros was een soort grote koe, veel groter dan de koeien 
die je nu in de wei ziet lopen! Zo’n oeros werd bijna 2 meter hoog en woog minstens 800 kilo!
Dit bot is de voorpoot en bovenarm van de oeros.

 Bekijk de kies. Van welk dier zou deze kies zijn geweest denk je?
ANTWOORD: Dit is de kies van een koe. Dat kun je niet alleen zien aan de grote, maar ook aan de vorm. Een 
koe eet voornamelijk gras en planten en heeft dus helemaal geen scherpe snijtanden nodig. Door de platte 
bovenkant kon de koe zijn eten goed malen.
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 Naast koeien liepen er natuurlijk nog veel meer dieren rond, zoals elanden, herten en zwijnen, maar ook 
kleine dieren zoals konijnen en vossen. Van welk dier zou deze onderkaak zijn geweest en waar kun je dat 
aan zien? 
ANTWOORD: Dit is een stuk van de onderkaak van een wild zwijn. Dat kun je zien aan de grote scherpe tand.

3 Gereedschap 
 Mensen hadden vroeger nog helemaal geen gereedschapskist met hamers en zagen. Gereedschap 
moesten ze zelf maken. Dit konden ze doen met stenen, botten en geweien, maar heel vaak gebruikten ze 
vuursteen. Welke voorwerpen in de doos zijn gereedschap?
ANTWOORD: (4 stuks) De vuurstenen klingen (2), de vuurstenen schrabber en de bijl zijn gebruikt als gereed-
schap.

 Waar zou het gereedschap voor gebruikt zijn? Kijk goed naar de vorm! 
ANTWOORD: De klingen werden gebruikt om bijvoorbeeld vlees te snijden. De randen van de klingen zijn hier 
scherp genoeg voor.
De krabber werd gebruikt voor het schoonmaken van dierenhuiden. Door de platte, ronde vorm kun je de 
krabber goed vasthouden, probeer maar eens.
De bijl werd vastgemaakt aan een stevige stok, deze stok is helaas vergaan.De bijl werd gebruikt om bijvoor-
beeld bomen om te hakken. Van die bomen konden mensen dan weer hutten en huisjes bouwen.

groep 5 & 6

LES1
mariënberg

Onderkaak van een wild zwijn

Twee klingen Krabber Vuistbijl van steen



Antwoordformulier 

naar 
begin

inhoud

4 Eten en drinken
 Wanneer een archeoloog een mooie vondst heeft gedaan is zijn volgende taak om te bepalen wat het is. 
Soms is een vondst maar een scherf. Toch kan hij of zij vaak wel zien wat het geweest is. In de leskist zitten 
meerdere scherven, aan jullie de taak om het juiste voorwerp bij de juiste scherf te zoeken. Je hebt keuze 
uit: • pot • Schaal • bord • kan • pijp 

ANTWOORD: De witte en blauw met witte scherven zijn stukken van borden, dit zie je aan de platte vorm. Het 
witte bord is een waarschijnlijk een soepbord geweest omdat het een diepbord is. 
Het grote oranje stuk met oor is een stuk van een schaal, dit kun je zien doordat de scherf best diep is. Het 
grote bruin/zwarte is een pot. 
Het grijze stuk met de gezichtjes erop is een kan of een kruik (een baardmankruik), dit kun je zien aan de 
smalle bovenkant, de onderkant die breder wordt en het oor. 
De pijp lijkt gewoon op een pijp zoals je die kent.

 Waarom heeft die bruine pot zo’n rare vorm?
ANTWOORD: Het is een zogenaamd misbaksels. Vroeger ging het aardewerk in stapels in de oven. Tijden s het 
bakproces viel er dan wel eens een stapel om en de klei was dan nog niet helemaal uitgehard, zo ontstonden 
er rare ingedeukte vormen, die we misbaksels noemen. Misbaksels werden zo weggegooid, vandaar dat ze 
vaak (bijna) heel teruggevonden worden. 

 Wat zouden mensen vroeger hebben gegeten denk je? 
ANTWOORD: Dit kan natuurlijk van alles zijn, denk aan vruchten die ze verzamelden, vlees, maar ook aan  
granen waar ze bijvoorbeeld een pap van maakten.

 Pijpen zijn altijd voorzien van een merkje: een soort stempel. Aan deze stempel kun je zien waar de pijp 
vandaan komt en soms zelfs wie hem heeft gemaakt! Bekijk de pijp goed en kijk of je het merkje kunt vinden. 
Waar zit het merkje en hoe ziet deze eruit?
ANTWOORD: Het merkje zit op het voetje, het kleine stukje onderaan de pijp. Het merkje heeft de vorm van een 
bloemetje of sterretje.

 Wat zou er in de kan gezeten hebben? 
ANTWOORD: Waarschijnlijk gewoon water. Het is niet waar dat mensen alleen maar bier dronken. Op heel veel 
plekken in Nederland kon water uit de waterput best gedronken worden, alleen in de grote steden was het 
niet aan te raden water uit de grachten te drinken omdat men daar ook pies en poep in gooiden. 
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