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Docentenhandreiking  

Jagen en verzamelen

Samenvatting 
Wat doet een archeoloog? In deze les krijgen de 
leerlingen antwoord op deze vraag. Elk groepje 
gaat een doos met vondsten uit het museum van 
Gramsbergen bestuderen. De dozen zijn gerang-
schikt in vijf thema’s (dieren, jagers, planten 
& bomen, gereedschap en eten & drinken). De 
leerlingen mogen de vondsten oppakken om te 
voelen en te ruiken aan de vondsten. Ze beant-
woorden de vraag die bij de doos gesteld wordt 
en denken na over de objecten. In combinatie 
met Jan Horsman presenteren de groepjes de 
vondsten uit de doos en de bijbehorende vraag. 

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van het be-
kijken van een korte film en het bestuderen van 
bodemvondsten uitleggen wat een archeoloog is 
en doet.

Werkvorm(en) 
Horen
De leraar start de les klassikaal. Centraal 
staat de wereld van de archeologie. Vraag voor 

opening van een  groepsgesprek: ‘Wie heeft er 
wel eens iets bijzonders gevonden op straat of in 
een park? ‘Hou oud was het?’ ‘ Waaraan zag je 
dat?’ 

Na deze introductie gaan de leerlingen een  
korte film (2 min) over de archeoloog  bekijken. 
Aan het einde van de film, kan deze nog kort 
besproken  worden. Nu zijn de leerlingen klaar 
om als archeoloog aan de slag te gaan in het 
museum van Gramsbergen of op school!

Zien
Les museum:
Ter introductie gaan de leerlingen objecten die 
uitgestald staan op een tafel en  bekijken en 
krijgen de gelegenheid om rond te lopen in het 
museum en vragen te stellen. Wat is dit? Van 
welk materiaal is dit? Wat is ouder? Na deze 
(korte) rondtocht gaan ze aan de slag met de 
verschillende vondsten.
De leerlingen worden verdeeld in groepjes en 
krijgen elk een vraag bij de objecten uit de doos. 
De leerlingen mogen 10 minuten nadenken 
en samen discussiëren  over de opdracht uit 
de doos. Na het beantwoorden van de vragen 
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worden de antwoorden klassikaal besproken. 
De klas maakt een rondje langs de groepjes, 
die uitleggen wat hun opdracht was en wat hun 
bevindingen zijn. De archeoloog geeft extra 
informatie over de vondsten.

Doen
Bespreken van de essentie van de les (kan op 
school of bij het museum): kunnen de kinderen 
uitleggen wat een archeoloog is en wat hij/zij 
doet? 

Extra suggesties
1. Wanneer het  bezoeken van het museum 

niet wenselijk of mogelijk is, bestaat de 
mogelijkheid om een doos met vondsten in 
de klas te bekijken.  Hiervoor bestaat een 
doos (in bruikleen bij CBS De Bron; de doos 
kan gereserveerd worden via Bert Slot) met 
diverse bodemvondsten. Bij deze doos hoort 
een aparte docentenhandleiding en vragen 
formulier.  De les kan in principe zonder expert 
uitgevoerd worden, maar voor wat meer 
diepgang aan de les raden wij wel aan om een 
(amateur) archeoloog in de klas uit te nodigen 
om de docent te begeleiden 

2. Indien de docent de les in het museum wenst 
uit te breiden, kan hij in overleg met dhr 
Horsman kiezen voor een extra opdracht De 
leerlingen kunnen de mooiste vondst (na)
tekenen, ze  kunnen een gebroken vondst in 
elkaar puzzelen of kunnen een pijpencollectie 
sorteren op soort. Deze opdrachten kunnen 
in overleg met de afgevaardigden van het 
museum Gramsbergen uitgevoerd worden.

Lesbenodigdheden
•  Digitale introductiefilm  met de inleiding op 

Archeologie   
•  Les museum:

•  5x Vragenformulier per doos   
•  5x Dozen met archeologische vondsten 

- Jagers 
- Dieren 
- Gereedschap 
- Eten & Drinken 
- Planten & Bomen

Les school: Doos met vondsten (beschikbaar bij 
CBS De bron in De Krim)
CBS De Bron. 
Prins Bernhardstraat 1
7782 RV De Krim
Contactpersoon: Bert Slot 
directie@obsklimopschool.nl

Begeleiding
Aanwezigheid archeoloog (Jan Horsman, hij is bij 
het museum of neemt de 5 dozen met vondsten 
mee). De aanwezigheid van twee begeleiders is 
gewenst (i.v.m. controle en evt. fietstocht)

Tijdsduur 
Les in het museum: neemt ochtend in beslag 
(inclusief intro op school en reistijd van en naar 
museum) 

Les op school:
Horen: 15 minuten (Inclusief het klassikaal 
bespreken en zien van film)
Zien & Doen:  30 minuten

Voorbereidende werkzaamheden
Tijdig data afstemmen (minimaal 1 maand 
van te vroeg, maar graag zo vroeg mogelijk) 
met de archeoloog. Bij les op school doos 
met vondsten ophalen bij De Bron. Vragen en 
antwoordformulieren uitprinten (en meenemen 
naar museum). Eventueel achtergrondinformatie 
bestuderen.
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Opdrachtformulier
Jagen en verzamelen 

Elk groepje krijgt één doos. Bij deze doos hoort 
één thema met een opdracht. Bedenk welk 
thema bij jullie doos hoort en probeer de vraag 
binnen 10 minuten te beantwoorden.  
De thema’s zijn;

1. Jagers
2. Dieren
3. Gereedschap 
4. Eten & Drinken
5. Planten & Bomen

1. Jagers
Vroeger werd er veel gejaagd in De Krim, er 
liepen veel dieren rond in het gebied. In de doos 
zitten  voorwerpen die gebruikt werden voor 
de jacht. Maak een lijst van dieren waarop ze 
gejaagd kunnen hebben. Bedenk welk voorwerp 
ze, voor welk dier, gebruikten.   
 

2. Dieren
Dit zijn onderdelen van grote dieren. Welke grote 
wilde dieren ken je die in Nederland leven? Zou 
één van deze botten van die dieren zijn?
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3. Gereedschap
De voorwerpen in deze doos zijn gebruikt als 
gereedschap. Waar zou jij deze voorwerpen voor 
gebruiken?
 

4. Eten & Drinken
De spullen in deze doos werden vroeger gebruikt 
om te drinken. Bedenk in welke volgorde  deze 
spullen gebruikt werden. Wat waren de functies? 

 
5. Planten & Bomen
De voorwerpen in deze doos komen uit de De 
voorwerpen in deze doos komen uit de natuur. 
Maak een lijst van planten en bomen die jullie 
bijzonder vinden. Van welk materiaal denken 
jullie  dat de voorwerpen in de doos zijn?   
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Jagers
Dit zijn allemaal voorwerpen gebruikt voor de 
jacht. Maak een lijst van de dieren die hier mee 
gevangen kunnen zijn. 

Antwoord
Ossen, rendieren, elanden. Bijzonder, ook 
vissen! Er zit een netverzwaarder in de doos, dit 
werd gebruikt om visnetten te laten zakken. 

Inhoud doos

Vuurstenen pijlpunt         Netverzwaarder               Dolk 

 
Dieren
Dit zijn onderdelen van grote dieren. Welke grote 
wilde dieren ken je die in Nederland leven? Zou 
één van deze botten van die dieren zijn? 

Antwoord
Reeën, zwijnen, edelherten, bevers en 
zeehonden. De botten van de dieren zijn van 
soorten die niet meer voorkomen in Nederland. 
Ze leefden in een tijd dat het hier kouder was en 
minder bevolkt. 

   

Gereedschap
De voorwerpen in deze doos zijn gebruikt als 
gereedschap. Maak een lijst van activiteiten 
waarvoor jij deze voorwerpen zou gebruiken. 

Antwoord
De voorwerpen werden gebruikt voor het 
schoonmaken van huiden van dieren, bouwen 
van tenten, snijden van voedsel. Krabbers 
maakten de huid schoon. Met klingen werd vlees 
gesneden en met een bijl werden o.a. tenten 
opgezet. 

Inhoud doos  

 

Eten & Drinken
De spullen in deze doos werden vroeger gebruikt 
om te drinken. Wat zouden deze mensen 
gedronken hebben en wat zou jij drinken? Schrijf 
vervolgens op waarvoor deze vondsten gebruikt 
werden. 

Antwoord
De Jakobakan bevatte het drinken, daar zat melk 
of water in. Bier werd ook veel gedronken. Het 
werd geschonken in drinknapjes en de grotere 
kannen met melk werden vaak schoongemaakt 
met heideborstels. 
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Jan Horsman beschikt over deze kennis. De leraar kan als extra voorbereiding dit formulier 
doornemen. 

Elandgewei      Bot van een Oeros      Bekken (vermoedelijk oeros)  Jakobakan Drinknapje        Heideborstel  

Inhoud doos
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Planten & Bomen
De voorwerpen in deze doos komen uit de 
natuur. Maak een lijst van planten en bomen die 
jullie bijzonder vinden.  Waar denken jullie  dat 
deze voorwerpen uit bestaan?

Antwoord
De voorwerpen in de doos zijn versteend hout en 
turf (gedroogd veen).

Inhoud doos

Versteend hout       Turf   
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