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Docentenhandreiking  

soldaten op de schans

Samenvatting 
In deze les leren de leerlingen kaarten ken-
nen. Kaarten zijn plattegronden van steden of 
landschappen. Er kunnen routes of gebouwen 
op staan. Er zijn verschillende kaarten: wegen-
kaarten, topografische kaarten, kaarten met 
wandelroutes etc. Door oude en nieuwe kaarten 
te leren lezen en daarna te vergelijken kun je de 
geschiedenis van een gebied of dorp aflezen. In 
deze les leren de leerlingen met behulp van kaar-
ten de ontwikkeling van de Ommerschans kennen. 
Aanvullend op de (binnen)les kan er een fiets- of 
wandeltocht gedaan worden naar de overblijfselen 
van de schans (zie extra suggestie). 

Doel  van de les: 
De les heeft twee doelen:
•  De leerlingen kunnen aan de hand van een le-

genda een historische kaart vergelijken met een 
actuele (of minder oude) kaart. 

•  De leerlingen kunnen met behulp van twee kaar-
ten en kennis van hun omgeving aangeven hoe 
de Ommerschans veranderd is. 

Werkvorm 
Horen 
De docent introduceert de les en laat onderstaan-
de prent van C. Pronk  uit 1732 op het digibord 
zien. Dit is een tekening met de schans op de ach-
tergrond.
•  Wie kent de Ommerschans?
•  Wie is er wel eens geweest? Wat kun je daar 

zien?
•  Wie weet wat een schans is?
•  Als je naar de tekening op het bord kijkt, waar 

zou de schans dan zijn? (de aarden wal links op 
de tekening)
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De docent legt aan de hand van onderstaande af-
beeldingen kort uit wat een schans is en hoe deze 
veranderd is in de loop der tijd (de afbeeldingen 
worden los meegestuurd om op het digibord te 
tonen, informatie over schansen staat onder  
Informatie).

Zien  
Maken van opdrachten via opdrachtenformulier. 

Doen 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; kunnen de leerlingen een kaart 
lezen en daarnaast aangeven hoe de Ommer-
schans veranderd is?

Extra suggesties
De  docent kan met de leerlingen ter plaatse van 
de schans gaan kijken. Afhankelijk van de afstand 
tussen school en schans kan hier naar toe ge-
fietst of gelopen worden. Op en langs de schans 
is een goed begaanbaar wandelpad, waar de wal-
len en looppaden voor de soldaten weer in ere 
zijn hersteld.  Zo ervaren de leerlingen de wallen, 
grachten en ravelijnen.

Tijdsduur
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en 
doen. Met aanvullend bezoek aan schans: 1 dag-
deel. 

Lesbenodigdheden
• Opdrachtenformulier 
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden  
•  Kaarten en afbeeldingen op digibord klaar-

zetten
•  Opdrachtenformulieren printen
•  Bij bezoek schans: begeleiders regelen

Tip
Op de site van de historische vereniging Ommer-
schans is een agenda geplaatst met meerdere 
kleinschalige evenementen per jaar zoals wan-
delingen en een beleefdag- en ontdekdag.  
De agenda is te vinden onder:  
http://www.ommerschans.nl/

De schans kan op eigen gelegenheid betreden 
worden met de leerlingen. Als de docent behoef-
te heeft aan een begeleider die er meer over kan 
vertellen kan contact worden opgenomen met de 
Historische Vereniging Ommerschans:
Secretariaat: tel 06-13629524
Email: info@ommerschans.nl

naar 
begin

inhoud

groep 5 & 6

LES1

1625

Na1740

ommerschans
op de



Opdrachtformulier
Soldaten op de schans

A Verkennen van de kaart 
Op de kaart zit een ‘legenda’ daar staat 
beschreven wat er allemaal op de kaart staat. 
Kijk goed naar de legenda en dan naar de kaart 
en beantwoord de volgende vragen:

1.  In de legenda ook letters aangegeven. Wat 
betekenen de letters a, d en e?

2.  Weet je ook wat ‘barakken’ zijn?
3.  Op de kaart staat links 550 m. Wat betekent 

dat? 

Bekijk de volgende kaart 

4.  Op de kaart een pijl. Deze wijst het noorden 
aan. Weet je waar het noorden nu is? Draai de 
kaart in de goede richting. 

5.  Vul de windroos aan met de andere 
windrichtingen. 

(kaart uit 1735 visiedocument p. 15)
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Opdrachtformulier
Soldaten op de schans

B  Kaart analyse 
1.Ommerschans voor 1740 
2.Ommerschans na 1740 

1.  Hoeveel punten heeft de schans op kaart 1?
2.  En de schans op kaart 2?
3.  je ziet twee blauwe “ringen” op kaart 1, wat 

zijn dat?
4.  Kaart 2 heeft ook blauwe “ringen” zijn het er 

evenveel? Hebben ze dezelfde vorm? 
5.  Op kaart 2 zie je rode vakjes in het midden. 

Wat zijn dat?
6.  Bovenin kaart 2 zie je een horizontaal 

streepje in het noorden dat over de blauwe 
ring loopt. Wat zou dat zijn? Zie je dat ook op 
kaart 1?

7.  Zijn kaart 1 en 2 hetzelfde? 
8.  Wat zou er gebeurd kunnen zijn?

naar 
begin

inhoud

groep 5 & 6

LES1
ommerschans

op de



Antwoordformulier 
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A. Verkennen van de kaart 
Op de kaart zit een ‘legenda’ daar staat beschreven wat er allemaal op de kaart staat. Kijk goed naar 
de legenda en dan naar de kaart en beantwoord de volgende vragen:

1.  In de legenda ook letters aangegeven. Wat betekenen de letters a, d en e? 
A= Majoorswoning 
D= Turf Magazijn 
E= Barakken

2.  Weet je ook wat ‘ barakken’’ zijn? 
In de barakken slapen de soldaten

3.  Op de kaart staat links 550 m. Wat betekent dat?  
Dat die afstand in het echt 550 meter is. Hiermee wordt de schaal aangegeven. 

4.  Op de kaart een pijl. Deze wijst het noorden aan. Weet je waar het noorden nu is? Draai de kaart in 
de goede richting.  
Gebruik hiervoor een kompas (deze zit tegenwoordig op de mobiele telefoon of tablet) Misschien 
weten de leerlingen ook wel uit het hoofd waar het noorden is. 

5.  Vul de windroos aan met de andere windrichtingen.  
Noord, oost, zuid, west

B  Kaart analyse 
1.  Hoeveel punten heeft de schans op kaart 1? 4
2.  En op kaart 2? 8
3.  je ziet twee blauwe “ringen” op kaart 1, wat zijn dat? Grachten rondom de schans
4.  Kaart 2 heeft ook blauwe “ ringen”  zijn het er evenveel? Hebben ze dezelfde vorm?  

Op de tweede kaart is er een extra ring omheen gekomen en dus ook een tweede gracht. 

5.  Op kaart 2 zie je rode vakjes in het midden. Wat zijn dat? 
De bebouwing voor de soldaten

6.  Ook heeft kaart 2 een horizontaal streepje in het noorden dat over de blauwe ring loopt. Wat zou 
dat zijn? Zie je dat ook op kaart 1? 
Een ophaalbrug. Deze was er nog niet op de eerste kaart.

7.  Zijn kaart 1 en 2 hetzelfde? 
Nee

8.  Wat zou er gebeurd kunnen zijn? 
Er is een extra ring om de schans gekomen, hij is groter geworden. 
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