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Kloosterhaar op de kaart

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen kaarten als bron-
materiaal kennen. Kaarten zijn plattegronden 
van steden of 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 ge-
bied of dorp aflezen en zien welke oude gebouwen 
er in Kloosterhaar (hebben ge)staan.

Doel  van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijking 
van twee kaarten mimimaal drie verschillen aan-
geven tussen Kloosterhaar uit 1900 en Klooster-
haar nu en kunnen daarmee aangeven hoe kloos-
terhaar veranderd is. 

Werkvorm
Horen
De docent introduceert de les en laat  de topogra-
fische kaart van 1900 op het  digibord zien. Dit is 
een kaart van meer dan 100 jaar geleden:
•  Wie weet waar Kloosterhaar ligt?

•  Wat zijn de lange witte lijnen op de kaart?
•  Wat betekenen de roze vlakken? 
•  Wat zouden de groene vlakken op de kaart zijn?
•  Wat zie je nog meer op de kaart staan (school, 

kerk etc)

Zien
Het maken van opdrachten via het opdrachtenfor-
mulier .

Doen
Nabespreken: (klassikaal de les afsluiten) kunnen 
de leerlingen minimaal drie verschillen aangeven 
tussen Kloosterhaar in 1900 en nu? 

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

Lesbenodigdheden 
• Opdrachtenformulier 
• Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen en website bekijken
•  kaarten op digibord klaarzetten
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Extra suggestie
Een leuke aanvulling op de les, of als extra stof  
voor meerkunners, is het verklaren van straat-
namen. Hiervoor kan op het digibord via google 
maps Kloosterhaar geprojecteerd worden met 
straatnamen in beeld. Hieronder volgen een aan-
tal vragen (met antwoorden) die nog extra gesteld 
kunnen worden. Laat de leerlingen beredeneren 
waarom ze de antwoorden geven.

Bekijk de kaart op het digibord met de 
straatnamen in Kloosterhaar

1.  Welke straatnamen verwijzen naar een gebouw 
of object dat er aan die straat gestaan heeft of 
nog staat? Schoolstraat, Kerkstraat

2.  Welke straatnamen verwijzen naar het veenge-
bied? Groenedijk, Van Roijensweg

3.  Welke straatnamen verwijzen naar belangrijke 
personen voor het dorp Kloosterhaar? 
Van Roijensweg
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Opdrachtformulier
Kloosterhaar op de kaart
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Kloosterhaar ca  1900

Kloosterhaar nu
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Vragen bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Kloosterhaar in 1900 en nu?

1.  Het dorp  was in 1900 groter/kleiner dan nu ? (omcirkel het juiste antwoord)

2. Er was in 1900 meer/minder groen aanwezig in en bij Kloosterhaar ? (omcirkel het juiste antwoord)

3. Op de kaart van 1900 zie je allemaal rode puntjes in een vlak, wat betekent dat denk je?

4. De witte lijnen op de kaart van 1900 zijn op de kaart van nu rood geworden. Wat denk je dat dat zijn? 

5.  Op de kaart van 1900 staat een blauw vlak met vierkante vormen. Wat was dit? Bestaat het nu ook 
nog? 

6.  Op de kaart van 1900 wordt de kerk aangeduid met P Kerk. Welk teken wordt op de kaart van nu 
gebruikt? 

7.  Op de kaart van 1900 staat ook ‘School’, komt dat nog terug op de kaart van nu? 

 8.  Vind je Kloosterhaar veel veranderd als je de twee kaarten vergelijkt? 
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antwoorden bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Kloosterhaar in 1900 en nu?

1. Het dorp  was in 1900 groter/kleiner dan nu ? (omcirkel het juiste antwoord)

2. Er was in 1900 meer/minder groen aanwezig in en bij Kloosterhaar ? (omcirkel het juiste antwoord)

3.  Op de kaart van 1900 zie je allemaal rode puntjes in een vlak, wat betekent dat denk je? 
Het is veen (moeras)

4.  De witte lijnen op de kaart van 1900 zijn op de kaart van nu rood geworden. Wat denk je dat het zijn?  
Het waren in 1900 de dijken die ook als weg gebruikt werden en nu zijn het de grote toegangswe-
gen.

5.  Op de kaart van 1900 staat een blauw vlak met vierkante vormen. Wat was dit? Bestaat het nu ook 
nog? Het is water en dat is nu weg.

6.  Op de kaart van 1900 wordt de kerk aangeduid met P Kerk. Welk teken wordt op de kaart van nu 
gebruikt?  PK

7.  Op de kaart van 1900 staat ook ‘School’, komt dat nog terug op de kaart van nu?  
Nee, het woord komt niet meer terug maar de school staat nog wel op de kaart 

8.  Vind je Kloosterhaar veel veranderd als je de twee kaarten vergelijkt?   
Het dorp is veel groter geworden en de omgeving is door ontginning heel erg veranderd.

Om te weten waar je bent hebben de straten in Nederland een straatnaam gekregen. Meestal verwees 
de naam van de straat naar een gebouw wat er aan stond of naar de plaats waar de straat of weg naar 
toe ging. Veel straten zijn ook naar personen vernoemd, zoals leden van de Koninklijke familie of ver-
zetshelden. 

Bekijk de kaart met de straatnamen in Kloosterhaar

1.  Welke straatnamen verwijzen naar een gebouw of object dat er aan die straat gestaan heeft of nog 
staat? Schoolstraat, Kerkstraat 

2.  Welke straatnamen verwijzen naar het veengebied? Groenedijk, Van Roijensweg

3.   Welke straatnamen verwijzen naar belangrijke personen voor het dorp Kloosterhaar? 
Van Roijensweg


