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Docentenhandreiking  

gebruiksvoorwerpen van opa en oma

Samenvatting 
De leerlingen gaan op mini- ontdekkingsreis 
in hun eigen dorp. Het doel is dat ze een aantal 
karakteristieken van het dorp kunnen benoemen 
(karakteristieken zijn dingen waarvan iedereen 
weet dat ze bij Kloosterhaar horen). Daarnaast 
kunnen ze zich een mening vormen over welke 
dingen ze mooi vinden aan hun dorp en welke 
lelijk (reflectie).

Leerdoel van de les:
De leerlingen kunnen minimaal drie 
karakteristieken van hun dorp benoemen en 
benoemen of hij/zij die mooi of juist lelijk vind en 
waarom.

Werkvorm
 
Horen
Introduceer de les klassikaal. 
We gaan op mini-ontdekkingsreis in het dorp. 
Als andere mensen (uit een andere dorp, stad 
of land) naar Kloosterhaar komen, hoe kunnen 

ze dan herkennen dat ze in Kloosterhaar zijn 
zonder op de kaart te kijken en de borden te 
lezen? Naar die objecten gaan we op zoek; 
dingen die hier thuishoren en die iets vertellen 
over de geschiedenis van het dorp Kloosterhaar. 
Je kunt de leerlingen op weg helpen met 
voorbeelden zoals bijvoorbeeld de school, of een 
bekende boerderij uit de buurt.

Zien
Verdeel de leerlingen in groepjes. Het is de 
bedoeling dat de groepjes de straat op gaan 
(onder begeleiding en voor maximaal een 
uur) en fot’s maken van objecten waarvan  zij 
vinden dat die het meest bij  Kloosterhaar 
horen. Wanneer er onvvoldoende fotocamera’s/
telefoons zijn dan  tekenen ze of benoemen 
ze de objecten. Tevens bedenken ze bij elke 
object of ze het  mooi of juist lelijk vinden en 
beargumenteren dat. 

Doen
Bespreken van de essentie van de les; kunnen 
de leerlingen minimaal drie karakteristieken van 
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hun dorp benoemen en ook benomen of ze die 
mooi of lelijk vinden? 

Tijdsduur 
Horen: 5 minuten
Zien:  60  minuten 
Doen: 10 minuten 
(2 lesuren)

Lesbenodigdheden
•  Zorg voor fotocamera’s (en/of voldoende 

smartphones).
•  Geef potloden/papier mee als er niet 

voldoende camera’s zijn.

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Laat leerlingen die  een digitale camera  of 

een smartphone hebben er een meenemen. Of 
zorg zelf voor camera’s. Wanneer dat niet te 
realiseren is kunnen de leerlingen onderweg 
ook de gebouwen tekenen. Geef dan potloden 
en papier mee. 

•  Zorg voor begeleiders van de groepjes.

Extra suggesties:
De docent kan met behulp van de 
achtergrondinformatie ook kort de geschiedenis 
van Kloosterhaar vertellen in het onderdeel 
horen. 

Als aanvulling op de les (en in het kader van 
beeldende vorming) kan de leerlingen gevraagd 
worden om één gebouw, dat hij/zij het mooiste 
vindt, te tekenen of te schilderen. Van deze 
tekeningen kan een tentoonstelling over 
Kloosterhaar gemaakt worden. 
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