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Docentenhandreiking  

de boerderij

Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen aan de slag als his
toricus. Een historicus is iemand die het verleden 
bestudeert aan de hand van beelden, boeken en 
documenten. Het onderzoek in deze les is gericht 
op een specifieke groep  gebouwen in en rondom 
Bergentheim; de boerderij.  In Nederland werd 
afhankelijk van de grond en de voorhanden mate
rialen gebouwd. Zo ontstonden duidelijke streek
verschillen. Traditie en vakmanschap zijn hierbij 
ook heel belangrijk geweest. Aan de hand van 
beelden zien de leerlingen welke boerderijen er 
staan in Bergentheim.

Leerdoelen
De leerlingen kunnen: 
•  Het begrip boerderij en een aantal onderdelen 

benoemen
•  Voorbeelden aandragen waarom boerderijen er 

verschillend uit kunnen zien 

Werkvorm(en)
Horen 
Docent introduceert klassikaal de les en toont 
twee foto’s van (Nederlandse, niet specifiek 
streekgebonden) boerderijen op het digibord 
Aan de hand hiervan een kringgesprek met als 
onderwerpen; 
•  Welke verschillen kun je zien? 
•  Waarom zou dat verschillend zijn?
•  Welke boerderij is ouder? en waarom? 
•  Wat is dit voor boer ( veeteelt of landbouw) en 

hoe zie je dat?

Zien  
De leerlingen zien beelden van twee verschillende 
boerderijen in en rondom Bergentheim. Klassi
kaal:
•  Kent iemand deze boerderijen?
•  Zijn deze boerderijen anders als die we eerder 

gezien hebben?
•  Wat vinden de leerlingen speciaal aan deze 

boerderijen? naar 
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Doen 
De leerlingen krijgen een opdrachtenvel. Aan de 
hand hiervan maken ze vragen en opdrachten.

Nabespreken
Bespreken van de essentie van de les:  Wat kun
nen de leerlingen vertellen over een boerderij? 
Wat zijn verschillen tussen de boerderijen van nu 
en vroeger?

Lesbenodigdheden
•  Digitale foto’s voor op digibord
•  1 lesbrief met teksten
•  1 opdrachtenvel
•  1 Antwoordvel per groepje (of klassikaal be

spreken)

Voorbereidende werkzaamheden
•  Doornemen lesbrief 
•  Eventueel opzoeken aanvullende informatie 
•  Uitprinten opdrachtvellen

Tijdsduur
voorbereidingen : 15 minuten
Horen en zien: 0,5 uur
doen:0,5 uur
nabespreken: 15 minuten
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de boerderij

In Bergentheim kwam van oorsprong de Hallehuis
boerderij veel voor. Hij is langwerpig en werd gebruikt 
voor wonen en stalling van vee. In de schuren stonden de 
werktuigen en het hooi ging op de hooiberg. Bijzonder 
in de omgeving in Bergentheim is dat er als versiering 
vlechtwerk werd toegepast op de schuren (zie het plaatje 
hiernaast). Dat zie je niet overal in Nederland.

1. Hier zie je een hallehuisboerderij, deze is wel heel lang.
De kap werd van riet gemaakt; dat was het goedkoopst. Alle onderdelen van een boerderij hebben 
een naam; net als de onderdelen van je lichaam of van een auto. Kun je bedenken waar de volgende 
onderdelen horen? 

Schrijf de nummers in de tekening:
1.  Kap
2.  Voorhuis
3.  Achterhuis
4.  Deel (dat is waar het vee staat)
5.  Baanderdeuren (daar moest een kar naar binnen 

kunnen in de boerderij)
6. Nok
7.  Wolfseind (afgeschuinde deel aan het eind  

van het dak)
8.  Luiken

2.  Bij oude boerderijen (maar ook huizen) zie je 
allemaal kleine ruitjes in de ramen.

Waarom is dat denk je? Schrijf je antwoord op.
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Zou deze schuur in Bergentheim gestaan kunnen hebben?

4.  Hieronder zie je nog een boerderij, hij staat aan de Roijensweg:

Schrijf minstens 5 verschillen op met de boerderij uit de eerste vraag.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Is deze boerderij eerder of later gebouwd denk je dan die op de foto van vraag 2? En waarom?
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3.  Dit is een oude schuur.
Welke materialen zie je allemaal? (het zijn er 7) 
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Uitbreiding les:
Hieronder zie je een oude tekst. Het is een soort van rechtspraak.
Twee boeren op Mollink (in Bergentheim) komen klagen dat er tegen de afspraak in schapen zijn 
gehoed op de berg en ergens bij een poel. 

Probeer de onderstaande tekst te lezen (hardop lezen is makkelijker):

Woordverklaring:
Cuernoten:  getuigen
Scheperen:  stadsbestuur
Bruecke:   inbreuk maken op, iets doen 

wat niet mag
Bescheijt:  besloten
Olde:   volwassen
Schilt:   bedrag

Vragen:
Hoe oud is de tekst?
Welke drie dieren worden er genoemd?
Welke beesten mogen wel op het land en welke 
niet?
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In Bergentheim kwam van oorsprong de Hallehuisboerderij veel voor. Hij is langwerpig en werd 
gebruikt voor wonen en stalling van vee. In de schuren stonden de werktuigen en het hooi ging op 
de hooiberg. Bijzonder in de omgeving in Bergentheim is dat er als versiering vlechtwerk werd 
toegepast op de schuren (zie het volgende plaatje). Dat zie je niet overal in Nederland.

1.  Hier zie je een hallehuisboerderij, deze is wel heel lang.
De kap werd van riet gemaakt; dat was het goedkoopst. Alle onderdelen van een boerderij hebben 
een naam; net als de onderdelen van je lichaam of van een auto.
Kun je bedenken waar de volgende onderdelen horen? Schrijf de nummers in de tekening:
1. Kap
2. Voorhuis
3. Achterhuis
4. Deel (dat is waar het vee staat)
5. Baanderdeuren (daar moest een kar naar binnen kunnen in de boerderij)
6. Nok
7. Wolfseind (afgeschuinde deel aan het eind van het dak)
8. Luiken
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de boerderij

2.  Bij oude boerderijen (maar ook huizen) zie je 
allemaal kleine ruitjes in de ramen.

Waarom is dat denk je? 
Vroeger konden ze nog geen grote stukken glas 
maken dus moesten alle stukjes glas een eigen 
houten omlijsting (roedes)

Antwoordformulier 
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4.  Hieronder zie je nog een boerderij, hij staat aan de Roijensweg:

Schrijf minstens 5 verschillen op met de boerderij uit de eerste vraag.

• Pannen dak
• Geen luiken
• Geen baanderdeuren
• Geen schoorsteen
• dakraam

Is deze boerderij eerder of later gebouwd denk je dan die op de foto van vraag 2? En waarom?

Later; dat kan je aan meerdere dingen zien:
• Aan de grote hoge kap die ook mooi vlak is
• Aan de pannen
• Aan de gevels
• Aan de auto’s
• Dat er een moderne stal achter staat
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3.  Dit is een oude schuur.
Welke materialen zie je allemaal? (het zijn er 7) 
•  Baksteen  •  Hout  •  Vlechtwerk  •  Pannen  
•  Keien  •  Leem op vlechtwerk  •  Heide 
(topgevel)

Zou deze schuur in Bergentheim gestaan kunnen 
hebben?
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Uitbreiding les:
Hieronder zie je een oude tekst. Het is een soort van rechtspraak.
Twee boeren op Mollink (in Bergentheim) komen klagen dat er tegen de afspraak in schapen zijn 
gehoed op de berg en ergens bij een poel. 

Probeer de onderstaande tekst te lezen (hardop lezen is makkelijker):

Woordverklaring:
Cuernoten:  getuigen
Scheperen:  stadsbestuur
Bruecke:   inbreuk maken op, iets doen 

wat niet mag
Bescheijt:  besloten
Olde:   volwassen
Schilt:   bedrag

Vragen:
Hoe oud is de tekst? 1614
Welke drie dieren worden er genoemd?  
(oude) schapen, ganzen, koeien
Welke beesten mogen wel op het land en welke 
niet? Geen ganzen. Eerst koeien en dan pas  
schapen


