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Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen zelf onderzoek 
doen naar hun familie. In groep  en 6 hebben 
ze kennis gemaakt met het beroep genealoog; 
iemand die verwantschap en afstamming van 
families na zoekt, ook wel familiekunde genoemd. 

Leerdoelen
De leerlingen kunnen:
•  de begrippen ‘stamboom’ en ‘familie’ uitleggen
•  benoemen van verschillende onderdelen van 

een stamboom
•  verklaren waar achternamen vandaan komen
•  zelf een stamboom maken

Werkvorm
Horen 
De docent introduceert de les en laat een kort 
filmpje zien over hoe achternamen zijn ontstaan. 
(zie voor filmpje onder Informatie)

Zien 
Wie allemaal tot je familie behoort kun je 
vertalen in een schema. Dit schema wordt een 
stamboom genoemd. Een stamboom is een 
schema waarmee je aangeeft wie je familie is. Je 
kunt erop aflezen wie je ouders, overgrootouders 

en over-overgrootouders zijn, hoeveel broers en 
zussen je oma heeft, met wie je tante getrouwd is 
en hoeveel neven en nichten je hebt.
De leerlingen bekijken verschillende stambomen 
en de docent vertelt welke informatie ze bieden 
en hoe het werkt.

Doen 
Elke leerling maakt op school zijn/haar eigen 
stamboom van zijn/haar familie. Leerlingen 
interviewen daarvoor  thuis (huiswerkopdracht) 
zoveel mogelijk leden van hun familie (ouders, 
opa, oma, tante, oom, minimaal 5) om erachter te 
komen hoe je eigen familie in elkaar zit. 
Van alle personen in de boom proberen de 
leerlingen te noteren: naam, beroep, woonplaats, 
levensjaren. Daarnaast proberen de leerlingen 
samen met de ouders deze meer compleet te 
maken, door geboortekaartjes, trouwkaartjes, 
pasfoto’s, overlijdensberichten, enz. op te 
speuren. 

Nabespreken
Bespreek de essentie van de les voor de 
leerlingen; 
• Tot hoever terug kun je nog informatie vinden? 
•  Welke familie heeft de langste geschiedenis in 

Bergentheim? 
• Wie is echt Bergentheims? 
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•  Zijn er familieverbanden tussen de stambomen 
te vinden?

Tijdsduur
In totaal circa 4 uur.

Lesbenodigdheden
•  Digibord (opzoeken links naar filmpjes en 

webistes)
•  A3 papier (voor het uittekenen van de 

stamboom)

Extra suggesties
Bij doen: voorbeelden van interviewvragen die de 
leerlingen aan hun opa en/of oma kunnen stellen.
•  Hoeveel broers en zussen heb je?
•  Had je een eigen kamer toen je zelf een kind  

was?
•  Hoe waren de taken verdeelt in het gezien? 

(koken, wassen, dweilen, kinderen verzorgen, 
geld verdienen, boodschappen doen, enz.)

•  Moest je als kind ook helpen? Welke klusjes 
deed je?

•  Welke luxe dingen hadden ze? (brommer, 
fiets, computer, telefoon, radio, televisie, 
centrale verwarming, wasdroger, wasmachine, 
koffiezetapparaat, stofzuiger, oven, douche)

•  Hoe oud was je toen je voor het eerst naar 
school ging?

•  Hoe ging je naar school?
•  Welke spelletjes deed je?
•  Wat deed je ‘s avonds voordat je naar bed ging?
•  Waarheen ging je met het gezin op vakantie?
•  Hoe oud was je toen je met oma trouwde?

Tips voor de leerlingen bij het maken van een 
stamboom
•  Begin bij jezelf, zet jezelf onderaan, en werk 

vanaf daar naar boven

•  Zet lijnen tussen jou en je ouders, en je ouders 
en hun ouders, enz.

•  Zet een man en vrouw die getrouwd zijn naast 
elkaar met een kruisje er tussen

•  Maak verschil tussen mannen en vrouwen 
(bijvoorbeeld met een kleurtje of een teken)

•  Heb je geen opa of oma meer? Geef ze wel een 
plekje in je stamboom

•  Kun je geen informatie vinden over de over-
overgrootmoeder? Laat het vakje dan leeg

Informatie 
•  Bij het onderdeel Horen, Zien of Doen: een extra 

opdracht over achternamen van het Centraal 
Bureau voor Genealogie http://www.cbg.nl/
index.php/239/basisonderwijs?id=239, lesbrief 
‘achter je naam’ 

•  Bij het onderdeel Doen: een filmpje over het 
onderzoek naar ouders en overgrootouders

•  http://www.schooltv.nl/no_cache/video/
crid/20120401_achternamen01/ 
kort filmpje over hoe achternamen zijn ontstaan)

•  http://www.schooltv.nl/video/een-stamboom-
heb-jij-er-ook-een/#q=stamboom (kort 
filmpje over onderzoek naar ouders en 
overgrootouders)

•  www.meertens.knaw.nl/nfb/ (kaart waarop je de 
verspreiding van achternamen kunt zien)

Websites
http://www.cbg.nl/download/dl_
stamboomindeklas1.pdf (verhaal Floris: 
genealogie, stambomen)
http://www.cbg.nl/index.php/239/basisonderwijs?
id=239#subpage307 (lesmateriaal stambomen)
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