
   

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan het vormen 

van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals observeren, een mening vormen, 

ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar 

zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, cultuuraanbieders, 

gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we duizenden leerlingen elk jaar weer 

inspireren. Meer weten? Kijk eens op www.cultuurkade.nl 

De Middeleeuwse stad voor groep 6 en 7 

 

Op school in de klas van uw kind wordt de komende weken gewerkt met de leskist ‘de 

Middeleeuwse Stad’.                                                 

Er wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de 

vorm van een vloerkleed. De kinderen gaan met de 

volgende vragen aan de slag: Waar zouden de boeren 

het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? 

Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe 

ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, 

boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt 

de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. 

Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het 

leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen. Er zijn 15 thema's met 

opdrachten en voorwerpen in jute zakjes. Ook kan de leerkracht op het digibord filmpjes 

downloaden met lesstof.  

In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad 

behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur 

en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Het gehele project kan 

worden afgesloten met een bezoek aan kasteel Heeswijk. 

Wat kun je thuis samen doen? 

• Vraag je kind of er voorbeelden zijn van wat er in de Middeleeuwen al was en nu nog. 

(bijv. de markt, Kasteel Heeswijk, de kerk) Wat zal er nu anders zijn op een markt?  

• Er is op school ook gesproken over kleding in de Middeleeuwen, was daar iets bij wat je 

nu ook nog wel zou willen dragen? 

• Is er een kasteel of klooster in het dorp waar je op bezoek kan gaan? Of zijn jullie tijdens 

een vakantie wel eens in een kasteel of klooster geweest , wat heeft nu of toen veel 

indruk gemaakt? 

• Bezoek een middeleeuws stadje in de regio en wandel samen door en langs 

middeleeuwse gebouwen.  

• Of kook samen een middeleeuws gerecht, volg de link of zoek op www.eetverleden.nl. 

 

Met vriendelijke groeten,  

Het team van Cultuurkade Meierijstad 

http://www.cultuurkade.nl/
https://eetverleden.nl/recepten-middeleeuwen/

