
Door 
de jaren heen3

groep 7 & 8

inhoud

ommerschans
op de



Docentenhandreiking  

door de jaren heen

groep 7 & 8

3LES

Samenvatting 
In deze les wordt de kennis die in afgelopen lessen 
is opgedaan gecombineerd en krijgen de leerlingen 
alle tijdlagen van de Ommerschans in beeld. De 
leerlingen gaan in groepjes een tijdlijn maken 
over de Ommerschans. Ze maken daarbij gebruik 
van verschillende bronnen, zoals tekst,  foto- en 
kaartmateriaal. 

Doel  van de les: 
De leerlingen kunnen de drie fasen (eigenlijk 
de drie functies) die van de Ommerschans heeft 
gekend benoemen: De verdedigingsschans, de 
Kolonie en Veldzigt. 

Werkvorm
Horen
De docent opent de les met een startgesprek:
• Wat is een tijdlijn?
• Hoe ziet een tijdlijn er uit?
• Wat kun je ermee laten zien?
•  Docent laat het speciaal ontwikkelde filmpje 

zien op het digibord (film is te vinden op het 
youtubekanaal van Het Oversticht)

Zien
In groepjes de tijdlijn invullen met de beschikbare 
(uit de bijlage ) afbeeldingen en teksten. 

Doen
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; kunnen de leerlingen de drie fasen 
van de Ommerschans benoemen? 

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en doen. 

Lesbenodigdheden
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Afbeeldingen en basis-tijdlijn printen per groep

Extra suggesties:
•  Een tijdlijn knutselen met gekleurd papier en op 

groot poster formaat
•  Andere geschiedenisonderwerpen ook aan de 

tijdlijn toevoegen 
• Tijdlijn van je eigen familie maken naar 
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