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Inleiding
Gramsbergen en omgeving



‘Op ontdekkingsreis in gramsbergen’ 
een lespakket over gramsbergen en omgeving

Doel lespakket
De ontwikkeling van Gramsbergen als dorp, 
maar ook de ontwikkeling van het omliggende 
landschap vormen het uitgangspunt van dit 
lespakket. De erfgoedlessen bieden veel aan-
knopingspunten met diverse vakken zoals aard-
rijkskunde en geschiedenis. Dit lespakket is een 
doorgaande leerlijn erfgoed en is een voorbeeld 
van omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. Het 
heeft tot doel de leerlingen op een onderzoeken-
de wijze  het bewustzijn van hun directe leefom-
geving te vergroten.

Opzet
Het lespakket ‘Op ontdekkingsreis in Grams-
bergen ’ is opgebouwd uit acht lessen voor de 
bovenbouw vanaf groep 5. Elke les representeert 
een bepaald thema die zich chronologisch én in 
moeilijkheid elkaar opvolgen. De lessen vallen  
binnen het leergebied ‘Oriëntatie op de jezelf en 
de wereld’.
Bij alle lessen staan diverse onderwerpen in de 
directe omgeving van de leerlingen centraal, 
zoals de ontwikkeling van het landschap, de 
slag bij Ane, ambachten, oude boerderijen, het 
volkslied en je eigen familiegeschiedenis komen 
aan bod. In de lessen gaan de leerlingen als on-
derzoeker op verkenning uit waarbij ze diverse 
bronnen gebruiken zoals kaarten, foto’s en de 
situatie zoals die nu is. Ook de regionale canon 
wordt in de lessen gebruikt. De lessen zijn gro-
tendeels via een zelfde stappenplan opgezet; het 
begint met een inleiding in de klas, vervolgens 
komt het ‘doe’-gedeelte en de les wordt altijd 
afgesloten met een evaluatie. Deze vastgestelde 
inleiding en afsluiting hebben tot doel om de les-
sen meer inhoud te geven en de lesstof beter te 
laten inwerken op de leerlingen. De lessen zijn 
deels vakoverstijgend en vormen een doorlo-
pende leerlijn. 

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de volgende 
kerndoelen voor het basisonderwijs:

Oriëntatie op jezelf en de wereld - ruimte
50 De leerlingen leren omgaan met kaart en 
atlas, beheersen de basistopografie van Neder-
land, Europa en de rest van de wereld en ontwik-
kelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - tijd
51 De leerlingen leren gebruik te maken van 
eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren.

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspec-
ten van de volgende tijdvakken: jagers
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en 
ridders; steden en staten; ontdekkers
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en 
revoluties; burgers en stoommachines;
wereldoorlogen en holocaust; televisie en com-
puter. De vensters van de canon van Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie  van de 
tijdvakken.

Kunstzinnige oriëntatie
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en 
krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Nederlands - schriftelijk taalonderwijs
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen 
in informatieve en instructieve teksten,
waaronder schema’s, tabellen en digitale 
bronnen.
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