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Docentenhandreiking  

SiBCULO op de kaart

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen kaarten kennen. 
Kaarten zijn plattegronden van steden en 
landschappen. Er kunnen routes of gebouwen op 
staan. Er zijn verschillende kaarten: wegenkaarten, 
topografische kaarten, kaarten met wandelroutes. 
Door oude en nieuwe kaarten te vergelijken kun je de 
geschiedenis van een gebied of dorp aflezen.

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijking 
van twee kaarten mimimaal drie verschillen aangeven 
tussen het gebied rond Sibculo zoals dat eruit zag in 
1925 en nu.

Werkvorm 
Stap 1
De docent introduceert de les en laat de topografische 
kaart van 1925 op het digibord zien (opzoeken via 
www.topotijdreis.nl, vul Sibculo in bij zoekterm en 
verschuif links de wijzer naar 1925. Als het goed is 
opent de kaart op 1925).
Dit is een kaart van Sibculo van bijna 100 jaar geleden. 

Vragen:
• Wie weet waar het noorden ligt?
•  We gaan straks goed naar de kaart kijken, maar wat 

valt je als eerste op? Zie je veel huizen? 
Of is het juist nog heel leeg?

Stap 2 
De leerlingen maken opdrachten via het 
opdrachtenformulier.

Stap 3 
Klassikaal de les afsluiten met een korte evaluatie; 
wat hebben de leerlingen geleerd en ontdekt? Wat is 
ze bijgebleven?

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
• Achtergrondinformatie lezen
• Kaarten op digibord klaarzetten
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Kijk naar de kaart van 1925

1  Je ziet allemaal verschillende kleuren en symbolen op de kaart staan. Hiermee worden verschillende 
soorten landschappen aangegeven. Normaal zit er bij een kaart een legenda, dat is een uitleg van de 
betekenis van de verschillende kleuren en symbolen. Maar de legenda ontbreekt hier. Kan jij helpen de 
legenda te maken door de juiste plaatjes met elkaar te verbinden? (zie volgende pagina)
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2  Met lijntjes zoals dit worden hogere plekken in het landschap aangegeven. 
Ook zie je nummers op de kaart staan. Deze nummer geven de hoogte van 
de plek in meters aan. Wat is de hoogste plek op deze kaart?

3   Denk je dat mensen vroeger liever op hoge of lage delen gingen wonen?

4 Je ziet ook witte kronkelende lijnen door de kaart lopen. Wat zijn dat?

Heide

Weiland

Gebouw

Moeras

Akker
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Heden

Kijk naar de kaart van nu

5  Je ziet op deze kaart veel blauw. Wat betekent deze kleur?

6 Welke kleur hebben de wegen hier?

7 Zet een rood rondje om de plek waar de school staat. Kan je ook je eigen huis vinden?

8 Vergelijk de kaart van nu en de kaart van 1925. Noem eens drie dingen die nu anders zijn dan in 1925.
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2  21.4 meter

3  Hoge delen, want mensen woonden liever hoog en droog dan in een moeras

4 Dat zijn wegen

5 Water

6 Geel 

7 
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Antwoordformulier 
Heide

Weiland

Gebouw

Moeras

Akker

8  Veel meer water, veel meer 
huizen (zwarte stippen), er is een 
bungalowpark, alle roze is weg, er 
staan geen hoogtelijnen in etc.


