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Samenvatting 
In deze les verdiepen de  leerlingen hun kennis, 
die ze in groep 5 en 6 over de archeoloog en 
bodemvondsten hebben opgedaan. Ze doen 
dit door vondsten  te bekijken en het verhaal 
erachter te onderzoeken samen met leden van 
het museum Gramsbergen. Het museum van 
Gramsbergen datgelieerd is aan de historische 
vereniging van Gramsbergen, heeft in de loop 
der tijd veel materiaal verzameld over de eigen 
streekgeschiedenis. 
De leerlingen gaan in deze les vondsten 
determineren aan de hand van naslagwerken.  
Daarmee beantwoorden ze vragen als :
•  Wie leefden er vroeger in de regio? 
•  Hoe maakten mensen bijlen van vuursteen 

en hoe kwamen de objecten in deze streek 
terecht? 

Lesdoel
De leerlingen kunnen door het kijken naar 
bodemvondsten en gebruiken van naslagwerken 
objecten herkennen en aangeven waar ze voor 
dienden. 

Werkvorm
Horen 
De archeoloog introduceert de activiteiten die ze 
in de middag gaan doen en legt iets uit over de 
vondsten.

Zien
De leerlingen krijgen de gelegenheid om de 
objecten te bekijken en vragen te stellen. Ze 
kiezen één of twee archeologische objecten per 
tweetal (afhankelijk van het aantal vondsten 
en de klassengrootte).De leerlingen krijgen de 
mogelijkheid om door het museum te lopen, 
om te zoeken naar soortgelijke vondsten. 
Met behulp van boeken, de archeoloog en de 
docenten gaan de leerlingen de voorwerpen 
vervolgens  determineren aan de hand van een 
determinatieformulier. Met behulp van zoeken in 
het museum zelf en de naslagwerken maken ze 
een informatiekaartje die erbij op tafel kunnen 
leggen. Zo ontstaat een mini-tentoonstelling en 
kunnen de groepjes bij elkaar gaan kijken.  
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Als de leerlingen het goed gedaan hebben kan de 
archeoloog heb een oorkonde uitreiken.

Doen
Klassikaal nabespreken van de les: kunnen de 
leerlingen vondsten herkennen en erbij vertellen 
waarvoor ze dienden?

Tijdsduur
Een dagdeel (ochtend of middag)

Lesbenodigdheden
•  Koffer met naslagwerken uit het Provinciaal 

Depot (Deventer)  
• Pennen / potloden
•   Determinatieformulieren/tekstbordjes
• Oorkondes 
•  (katoenen) handschoenen (overleg met dhr. 

Horsman, deze zijn nodig voor het aanraken 
van de vondsten) 

Voorbereidende werkzaamheden
Belangrijk! Indien aanwezigheid archeoloog (dhr. 
Horsman) gewenst is dan tijdig (minimaal 1 à 2 
maand(en) van te voren) een afspraak  maken 
met Jan Horsman van museum Gramsbergen.

De koffer met naslagwerken bevindt zich 
in Deventer  bij het Archeologisch Depot 
Overijssel en moet daar opgehaald worden. De 
naslagwerken zijn dus niet in Gramsbergen 
aanwezig. Eventueel kan met dhr. Horsman 
afgesproken worden dat hij de naslagwerken 
ophaalt. 
Eventueel vooraf ene groepsindeling maken van 
de leerlingen

Begeleiding
Twee docenten + archeoloog (Jan Horsman) voor 
de determinatieochtend/-middag.

naar 
begin

inhoud

kloosterhaar

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van:Dit product is vervaardigd door Het Oversticht (Maartje van Hellemondt en 
Marlies Terpstra) © 2016  |  Grafisch ontwerp: Frank de Wit 



groep 7 & 8

1LES

Dit determinatieformulier is ingevuld door:

naam / namen):  

van basisschool:  

 

Objectnummer: 

Waarom heb je dit object uitgekozen? (wat vind je er mooi of bijzonder aan?)

Van welk materiaal is het object? Is het bijvoorbeeld van steen, keramiek, metaal, bot of iets anders? 

Wat stelt het object voor? Bijvoorbeeld: het voorwerp is een kan waar melk uit werd geschonken. 

Waar is het object gevonden? Bijvoorbeeld: welke stad, dorp of gebied?

Datering: hoe oud is het object? Bijvoorbeeld: het object komt uit de 17e eeuw

Ben je nog meer over het object te weten gekomen? 

groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

kloosterhaar

Determinatieformulier vondsten uit de grond



groep 7 & 8

1LES

Tekstbordje

groep 7 & 8

1LES

naar 
begin

inhoud

kloosterhaar

Urn    (vraag 3)
Materiaal:  (vraag 2)

Uitgekozen door:

Omdat:

Object nr. 

Omschrijving vondst:

Materiaal:  

Datering:  

Vindplaats:  

Uitgekozen door: 

Omdat:   

Objectnr: 

Voorbeeld tekstbordje

Urn

Materiaal:  Aardewerk

Datering:  Bronstijd, 2000 tot 700 voor Christus

Vindplaats:  Ommen

Uitgekozen door: Pietje en Klaasje

Omdat:   het er bijzonder uitziet

Objectnr:  7
 

Datering:  (vraag 5)

Vindplaats:  (vraag 4)
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Op  - - heeft

door het succesvol onderzoeken en beschrijven van een bodemvondst bewezen te beschikken over 

archeologisch talent.

Jan Horsman,

Archeoloog
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vondsten uit de grond


