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Samenvatting 
De leerlingen gaan oud en nieuw fotomateriaal van 
Gramsbergen vergelijken. Via de website” Mijn stad 
mijn dorp“ zoeken ze naar  oude foto’s van een plek 
in Gramsbergen die hen aanspreken. Dat kunnen 
ze individueel, in tweetallen of in groepjes doen. Ze 
zoeken deze plek op de kaart en gaan er naar toe 
om een foto anno nu te maken. Aan de hand van een 
aantal vragen gaan ze beide foto’s analyseren en 
vergelijken. 

Doel van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
vergelijken van oud en nieuw fotomateriaal 
minimaal drie verschillen aangeven tussen toen en 
nu. 

Werkvorm (en)
Stap 1
Introduceer de les klassikaal aan de hand van een 
aantal vragen en of beelden uit (oud) Gramsbergen 
•  Heeft er iemand een favoriete/mooiste plek in 

Gramsbergen?
•  Heeft er iemand een plek die hij/zij heel lelijk vind?
•  Denken jullie dat sinds toen (ca 50 jaar geleden) 

veel veranderd is in het dorp? En zo ja wat dan?
•  Hoe kun je weten hoe de situatie van toen eruit 

zag?
•  Waar zou je die bronnen kunnen vinden ?

Stap 2
De leerlingen gaan met behulp van het 
opdrachtenformulier op internet zoeken naar oude 
foto’s van Gramsbergen. Daarna zoeken ze die plek 
op de kaart, gaan er naar toe en maken daar een 
foto van de situatie nu. Vervolgens gaan ze weer op 
school beide foto’s vergelijken aan de hand van een 
aantal vragen.  
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Stap 3
Bespreken van de essentie van de les: kunnen de 
leerlingen minimaal drie verschillen aangeven 
tussen hun gekozen situatie toen en nu? 

Tijdsduur
Ochtend of middag

Lesbenodigdheden
•  computers met internet
•  printer
•  opdrachtenformulier
•  materiaal bij opdrachten (ondergebracht bij 

achtergrondinformatie).

Bron afbeeldigen
Mijn stad mijn dorp (onderzoeksarchieven)

EXTRA SUGGESTIES
De opdracht om de nieuwe foto te maken kan 
ook als huiswerk worden meegegeven.
Als aanvulling voor een les beeldende vorming: 
maak van de twee foto’s een leuke ‘Groeten uit 
Gramsbregen- ansichtkaart (kan zowel op papier 
als digitaal)
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1  Ga  naar de website:  
https://www.mijnstadmijndorp.nl

Dit is een site met allemaal historische foto’s 
van plaatsen en mensen in Overijssel. Maar ook 
met oude verhalen en andere dingen die met 
geschiedenis te maken hebben. 

2  Vul een zoekterm in, in het witte balkje 
Vul hier ‘Gramsbergen’ in en klik op het vergrootglas. 
Er verschijnen nu allemaal oude foto’s in beeld. 
Wat valt je op?
(veel foto’s zijn zwart wit, staan ook veel mensen op)
   
3   Bekijk de foto’s met landschappen  

en/of gebouwen 
Met de foto’s waar mensen op staan gaan we in 
deze les niets doen. Kies 1 foto uit van een plaats 
of gebouw dat je (her)kent of juist eentje die je niet 
kent en die je interessant vindt. Bv die van het 
Meiboomplein in Gramsbergen 
Klik op de foto en schrijf hieronder op welke 
gegevens bekend zijn over deze foto:

Omschrijving

Auteur / maker: 

Rechten: 

Locatie: 

Waarom denk je dat erbij staat welke maker en 
rechten een foto heeft?
(als jij een foto maakt zit daar copyright op en ligt 
het recht voor verspreiding en publicatie bij jou. Dit 
is vooral voor mensen die hun geld verdienen met 
het maken van foto’s)
Klik nu nog eens op de foto maar met je rechter 
muisknop. Je krijgt nu een menu. Kies voor 
‘afbeelding opslaan’. Sla de foto op en geef hem jouw 
naam en die van de plek die je gekozen hebt. 
Als het goed is heb je een foto gekozen met een 

‘locatie’. In dit geval meiboomplein. Soms is het 
een meer globale aanduiding zoals dorpskern. Zoek 
deze plek op de kaart op. Dit kan via internet, maar 
gewoon via een dorpskaart.

4   Ga naar de door jouw gekozen plek en 
maak daar een foto, bv met je telefoon 
of ipad. 

Je hebt dan een foto van toen (van de website) en 
een foto van nu. Neem die foto mee naar school. 

5   Laat de gekozen oude foto en de 
nieuwe foto uitprinten en leg deze 
naast elkaar.

Beantwoord de volgende vragen:

Van welke plek heb je een foto gekozen en gemaakt?

Wat zie je op de oude foto? Tip: kijk naar straat, 
bomen, gebouwen, landschap, water etc

Wat zie je op de nieuwe foto?

Kun je minimaal drie verschillen aangeven? Of is 
alles nog precies hetzelfde?

Waarom heb je voor deze plek gekozen?

Vind je het nu mooier dan toen of andersom?
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