
groep 7 & 8

Deze eerste les gaat over de bewoners van 
Veldzicht. Wie wonen er en wat doen ze 
daar?

Voortgaand op de vorige les gaan we dieper 
op het onderwerp in en bestuderen we 
een dag in het leven van een jongen op 
Veldzicht. Door het gebruik van stellingen 
kan de les goed gebruikt worden als 
discussie/interactieve les.

Alle voorgaande lessen worden in deze 

les gecombineerd. De geschiedenis van 
de Ommerschans heeft meerdere lagen 
en het is de taak aan de leerlingen om 
deze lagen te kunnen onderscheiden en 
herkennen.

Dit is de afsluitende les van de leerlijn 
waarbij het gebied van de Ommerschans 
bezocht wordt. Stichting de Ommerschans 
verzorgt een rondleiding waarbij alle lagen 
van de Ommerschans die geleerd zijn aan 
bod komen. Wat is er nog zichtbaar? 

groep 5 & 6

Door het onderzoeken van oude kaarten 
wordt de ontwikkeling van de schans in 
kaart gebracht. Ook komt de opbouw van 
de schans aan bod en haar doel. 

De regiocanon in de klas is het 
uitgangspunt voor deze les. Het vertelt 
het verhaal van de schans in de 80-jarige 
oorlog. 

De begraafplaats is het enige overblijfsel 
uit de strafkolonie periode van de 
Ommerschans. In deze les wordt de 
begraafplaats bezocht en leren we de 
kolonisten kennen. Het overlijdensregister 
is ook een bron waarmee we de kolonisten 
onderzoeken.

In deze les staat het persoonlijke verhaal 
van een kolonist centraal. Wie was hij en 
waarom woonde hij op de Ommerschans? 

1
Soldaten op de schans

2
Bommen Berend en de Ommerschans

3
Bedelaarskolonie de Ommerschans

4
Een bedelaar in de kolonie

1
Rijksopvoedingsgesticht 

Veldzicht

2
Een dag in 

het gesticht

3
Schans, Kolonie en Velzicht 

op een rijtje gezet

4
Bezoekje aan de resten van de schans 
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