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Oud Steenwijk

Samenvatting
De leerlingen gaan op mini-ontdekkingsreis in 
hun eigen stad. Het doel is dat ze in het centrum 
van Steenwijk drie gebouwen fotograferen (of 
natekenen) waarvan zij denken dat ze de oudste 
of oude gebouwen zijn. Hun aanname wordt 
besproken met de historische vereniging in 
Steenwijk (aan de Markt).

Lesdoel
De leerlingen kunnen door goed ter plaatse  
kijken en beredeneren drie oude gebouwen in 
Steenwijk fotograferen of tekenen

Werkvorm

Horen 
•  Introduceer de les klassikaal. 
•  We gaan op ontdekkingsreis in de stad. 
•  Wat vind je allemaal in het centrum van de 

stad?
•  Welke gebouwen ken je? 
Hoe zou je aan een gebouw kunnen zien of het 
oud is? 

Zien
Verdeel de leerlingen in groepjes. Het is de 
bedoeling dat de groepjes de straat op gaan 
(onder begeleiding en voor maximaal een half 
uur) en van objecten/gebouwen van welke zij 
denken dat ze het oude of de oudste gebouwen 
zijn maken ze een foto. (fototoestel of mobiele 
telefoon kan met de begeleider mee, als er 
geen beschikking is over fotografiemateriaal 
dan kunnende leerlingen ze op hoofdlijnen 
natekenen)
Daarna zijn de leerlingen welkom bij de 
historische vereniging in Steenwijk die aan 
de Markt zit. Deze vereniging heeft heel 
veel informatie en kennis van de stad. Zij 
kunnen de leerlingen vertellen wat écht de 
oudste gebouwen van Steenwijk zijn en hun 
geschiedenis. Misschien kun je er wel samen 
nog even gaan kijken?

Doen
Bespreken van de essentie van de les; konden 
de leerlingen drie oude gebouwen van Steenwijk 
benoemen?
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Tijdsduur 
Totaal een dagdeel. 

Lesbenodigdheden
•  Zorg voor fotocamera’s 
•  Geef potloden /papier mee als er niet 

voldoende camera’s zijn

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Zorg voor begeleiders van de groepjes.
•  Tijdig contact opnemen met de historische 

vereniging Steenwijk om een afspraak te 
maken. 

Dhr. J.D. van der Tuin
tel. 0521-515816, 
e-mail: aquaterm@uwnet.nl

Extra suggesties
De historische vereniging heeft een hele 
uitgebreide beeldbank met oude foto’s. De 
leerlingen kunnen bij de foto’s die ze gemaakt 
hebben de oude foto’s zoeken (online). Hoe zag 
het er vroeger uit? Herken je nog dingen? Hoe 
zie je dat dan? 
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