
Joodse 
werkkampen3

groep 7 & 8

inhoud

kloosterhaar



Docentenhandreiking  

joodse werkkampen

groep 7 & 8

3LES

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen over het bestaan 
van twee Joodse werkkampen van voor de 
oorlog: Kloosterhaar en Balderhaar. De kampen 
stonden aan de Verlengde Broekdijk en aan de 
Groenedijk en werden aan het eind van de jaren 
’30, de crisisjaren, gebouwd. In eerste instantie 
waren het werkkampen voor werkloze mannen, 
die in de bosbouw of ontginning gingen werken. 
Vanaf 1942 werden de kampen werkkampen 
voor Joodse mannen die vanuit het gehele land 
te werk werden gesteld. 

Doel  van de les: 
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
bezoeken van de boerderijmuseum (adres: 
Verlengde Broekdijk 16), onder leiding van de 
heer Ekkel benoemen hoe de kampen eruit 
zagen en waar ze voor dienden.

Werkvorm
Horen 
Laat op het digibord de kaart van de kampen 
zien.

De docent introduceert de les klassikaal:
•  Heeft iemand ooit van de kampen Kloosterhaar 

en Balderhaar gehoord?
•  Wie weet wat daar gebeurde?
•  Is er nog wat van de kampen over? naar 
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Zien
Rondleiding door de expositie van de kampen in 
het boerderijmuseum.

Doen
Nabespreken: (klassikaal de les afsluiten) 
kunnen de leerlingen benoemen hoe de kampen 
eruit zagen en waar ze voor dienden?

Extra suggesties:
Wanneer de heer Ekkel niet beschikbaar is 
of wanneer het niet gewenst is om de school 
te verlaten,  heeft de werkgroep Joodse 
werkkampen Kloosterhaar en Balderhaar 
een les- en werkboek voor groep 7 en 8 
samengesteld dat op school gebruikt kan 
worden. 

Tijdsduur 
In totaal 1 middag of ochtend (bij 
museumbezoek)
1 lesuur (bij werkboek)

Lesbenodigdheden
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Eventueel achtergrondinformatie lezen om te 

vertellen bij kaart digibord.
•  Contact opnemen met de heer Ekkel (zie 

informatie).
•  Regelen van begeleiding bij het fietsen of 

regelen van ander vervoer.

Informatie
Freddie Ekkel
Dorpsstraat 74,
7694 AE  KLOOSTERHAAR
Tel: 0523-241760
E.mail: freddieekkel@dorpsarchiefkloosterhaar.
com
Website: www.dorpsarchiefkloosterhaar.com
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