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Docentenhandreiking  

Vondsten uit de grond

Samenvatting 
Wat is een archeoloog? Wat doet hij of zij? En 
met wat voor materiaal werkt een archeoloog? In 
deze les maken de leerlingen kennis met het vak 
archeologie en leren ze het beter kennen aan de 
hand van het bekijken en bevoelen van bodem-
vondsten. Wat zijn dit precies voor een objecten en 
waar dienden ze voor?  Elk groepje gaat met een 
doos met bodemvondsten aan de slag. Dit kan bij 
het museum Gramsbergen plaatsvinden of even-
tueel in overleg met de medewerker van het mu-
seum, op school. De leerlingen mogen de vonds-
ten oppakken om goed te kijken, te voelen en zelfs 
te ruiken aan de vondsten. Ze beantwoorden de 
vraag die bij de doos gesteld wordt en denken na 
over de objecten.

Doel  van de les: 
De leerlingen kunnen aan de hand van het bekij-
ken van een korte film en het bestuderen van de 
bodemvondsten uitleggen wat een archeoloog is 
en doet.

Werkvorm 
Horen 
•  De leraar begint met een klassikaal gesprek aan 

de hand van een aantal voorbeeldvragen:
•  Wie heeft er wel eens iets bijzonders gevonden 

op straat of onder de grond?
•  Hoe oud denk je dat het was?
•  Waaraan zag je dat?
•  Wat kom je tegen als je in de grond gaat graven?
•  Wie weet wat bodemvondsten zijn?

Na deze introductie gaan de leerlingen een film-
pje over archeologie kijken met de vraag om op te 
schrijven wat een archeoloog doet. Aan het einde 
van de film wordt dit besproken en zijn de leer-
lingen klaar om zelf als archeoloog aan de slag te 
gaan!

Zien
Opdrachten doen/vragen beantwoorden aan de 
hand van bodemvondsten. Bij het invullen van de 
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formulieren  is het van belang de leerlingen eerst 
goed na te laten denken waarom ze dat antwoord 
geven. Eventueel kunnen ze ook hun redenering 
erbij schrijven.  

Doen
Bespreken van de essentie van de les: kunnen de 
kinderen uitleggen wat een archeoloog is en wat 
hij/zij doet? 

Tijdsduur 
Les op school: 
Horen: 1 kwartier  
Zien en doen: 1 uur

Les bij het museum:
Horen: 1 kwartier (op school)
Zien en doen: een ochtend of middag

Lesbenodigdheden
•  Digibord voor het tonen van het filmpje
• 5 x vragenformulier per doos
• 5 x dozen met archeologische vondsten:
 - Jagers
 - Dieren
 - Gereedschap
 - Eten & drinken
 - Planten & bomen

Voorbereidende werkzaamheden 
Belangrijk! Tijdig data afstemmen (gelieve mini-
maal 1 maand van te voren) en afspraken maken 
met de archeoloog (de heer Horsman van het 
museum Gramsbergen) 
Contactgegevens: Jan Horsman, tel. 0524-562 
151 en 06-184 07 681

•  Filmpje klaarzetten op het digibord: 
http://www.schooltv.nl/video/archeologie-
vondsten-uit-de-middeleeuwen/

  http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis 
-zoek-het-uit-scheepsarcheologie/ 
#q=archeoloog

•  Vragen en antwoordformulieren printen
• Eventueel achtergrondinformatie bestuderen

Begeleiding
Op school: aanwezigheid van archeoloog (Jan 
Horsman, hij neemt de 5 dozen met vondsten 
mee). Bezoek museum: de aanwezigheid van 
twee begeleiders is bij bezoek aan het museum 
noodzakelijk. 

Extra Suggestie
Wanneer het bezoeken van het museum niet 
wenselijk of mogelijk is, bestaat de mogelijkheid 
om een doos met vondsten in de klas te bekij-
ken.  Hiervoor bestaat een doos (in bruikleen 
bij De Klimop in de Krim; de doos kan gereser-
veerd worden via Monique Dikken) met diverse 
bodemvondsten. Bij deze doos hoort een aparte 
docentenhandleiding en vragen formulier.  De les 
kan in principe zonder expert uitgevoerd worden, 
maar voor wat meer diepgang aan de les raden 
wij wel aan om een (amateur) archeoloog in de 
klas uit te nodigen om de docent te begeleiden.

Informatie
Contact Jan Horsman tel. 0524-562 151 en  
06-184 07 681. Indien niet aanwezig neem contact 
op met: Museum Gramsbergen
Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen
0524-561 630
info@infocentrumvechtdal.nl
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Opdrachtformulier
vondsten uit de grond

Les 1   
Tijdvak: - 1850 
Beroep: archeoloog

Elk groepje krijgt één doos. Bij elke doos hoort 
één thema met een opdracht. De thema’s zijn:

1. Jagers
2. Dieren
3. Gereedschap 
4. Eten & Drinken
5. Planten & Bomen

1. Jagers
Vroeger werd er veel gejaagd in de gemeente Hardenberg en langs de Vecht , er liepen veel dieren 
rond in het gebied. In de doos zitten voorwerpen die gebruikt werden voor de jacht. Maak een lijst van 
dieren waarop ze gejaagd kunnen hebben. Bedenk welk voorwerp ze voor welk dier gebruikten.  
 

naar 
begin

inhoud

kloosterhaar
groep 5 & 6

LES1



naar 
begin

inhoud

2. Dieren
Dit zijn onderdelen van grote dieren. Welke grote wilde dieren ken je die in Nederland leven? Zou één 
van deze botten van die dieren kunnen zijn? Lijkt het bot op een bot uit je eigen lichaam? En welk bot 
zou dit dan kunnen zijn? Hoe groot zou dit dier zijn?

3. Gereedschap
De voorwerpen in deze doos zijn gebruikt als gereedschap. Waar zouden ze volgens jou voor gebruikt 
zijn?
 

4. Eten & Drinken
De spullen in deze doos werden vroeger gebruikt om te drinken. Bedenk in welke volgorde  deze 
spullen gebruikt werden. Wat waren de functies? 

5. Planten & Bomen
De voorwerpen in deze doos komen uit de natuur. Maak een lijst van planten en bomen die jullie 
bijzonder vinden.  Van welk materiaal denken jullie dat de voorwerpen in de doos zijn? 
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Antwoordformulier 
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Jan Horsman beschikt over deze kennis. De leraar kan als extra voorbereiding dit formulier 
doornemen. 

Jagers
Dit zijn allemaal voorwerpen gebruikt voor de jacht. Maak een lijst van de dieren die hier mee 
gevangen kunnen zijn. 

Antwoord
- ossen, rendieren, elanden. Bijzonder, ook vissen! Er zit een netverzwaarder in de doos, dit werd 
gebruikt om visnetten te laten zakken. 

Nabespreking
Leerlingen laten demonstreren hoe ze tot deze oplossing zijn gekomen. Wat zouden ze zelf verbeterd 
hebben aan dit voorwerp zodat je beter kunt jagen?

Inhoud doos

Vuurstenen pijlpunt    Netverzwaarder        Dolk 
 
Dieren
Dit zijn onderdelen van grote dieren. Welke grote wilde dieren ken je die in Nederland leven? Zou één 
van deze botten van die dieren zijn? 

Antwoord
- reeën, zwijnen, herten,  zeehonden. De botten van de dieren zijn van soorten die niet meer 
voorkomen in Nederland. Ze leefden in een tijd dat het hier kouder was en minder bevolkt. 

Nabespreking
Hoe ben je tot de oplossing gekomen?

Inhoud doos
   

Elandgewei       Bot van een Oeros       Bekken (vermoedelijk oeros)   
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Antwoordformulier 
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Gereedschap
De voorwerpen in deze doos zijn gebruikt als gereedschap. Maak een lijst van activiteiten waarvoor jij 
deze voorwerpen zou gebruiken. 

Antwoord
De voorwerpen werden gebruikt voor het schoonmaken van huiden van dieren, bouwen van tenten, 
snijden van voedsel. Krabbers maakten de huid schoon. Met klingen werd vlees gesneden en met een 
bijl werden o.a. tenten opgezet. 

Nabespreken
Waar heb je zelf aan gedacht en hoe zou je het voorwerp nog meer kunnen gebruiken?

Inhoud doos  

Bijl      Krabber                      Klingen                              
 
Eten & Drinken
De spullen in deze doos werden vroeger gebruikt om te drinken. Wat zouden deze mensen gedronken 
hebben en wat zou jij drinken? Schrijf vervolgens op waarvoor deze vondsten gebruikt werden. 

Antwoord
De Jakobakan bevatte het drinken, daar zat melk of water in. Bier werd ook veel gedronken. Het 
werd geschonken in drinknapjes en de grotere kannen met melk werden vaak schoongemaakt met 
heideborstels. 

Nabespreken
Vind je het handig drinkgereedschap? Hoe zou jij de beker gemaakt hebben?

Inhoud doos

Jakobakan                Drinknapje               Heideborstel    
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Antwoordformulier 
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Planten & Bomen
De voorwerpen in deze doos komen uit de natuur. Waar denken jullie dat deze voorwerpen uit 
bestaan?

Antwoord
De voorwerpen in de doos zijn versteend hout en turf (gedroogd veen).

Nabespreken
Heb je zelf wel eens (delen ) van planten bewaard? Welke waren dat? (kastanje, gekleurd blad, tak)
Hoe zag het er later uit? Hoe is het denk je gekomen dat deze plantendelen er nu zo uit zien?

Inhoud doos

Turf         Versteend hout         
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