
 
 

 

 

 

Beste leerkracht, 

 

 

 

het lesmateriaal van Jet en Jan, jong in 1910 kun je digitaal downloaden via deze link. 
Let op: de scholen in Veghel moeten kiezen voor “Bernheze”, omdat er per museum een handleiding 

is. In ons geval de Meierijsche Museumboerderij uit Bernheze. 

 

Op deze manier kun je de lessen alvast voorbereiden. Natuurlijk vind je de 

leerkrachtenhandleiding ook terug in de lestas.  

 

In december 2015 werd Jet en Jan vernieuwd opgeleverd. Op de volgende pagina lees je in 

een brief van Erfgoed Brabant over de aanpassingen (voor enkele scholen die nog niet met 

de nieuwe versie hebben gewerkt). 

 

 

Wij wensen je veel plezier toe met Jet en Jan! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Cultuurkade 

Verlengde Noordkade 10-12 

5462 EH Veghel 

06 - 45 007 952 

info@cultuurkade.nl  

www.cultuurkade.nl  

  

 

  

https://www.dropbox.com/sh/1l0fnrtbw0vaiyb/AABWH9odC5GBzpidObtoQpo7a?oref=e&n=48518972
mailto:info@cultuurkade.nl
http://www.cultuurkade.nl/


 
 

 
 
‘s-Hertogenbosch, 16 december 2015 
Betreft: vernieuwing van het lesproject Jet en Jan, jong in 1910 
 
 
 
Beste docenten die werken met het lesproject Jet en Jan, jong in 1910, 
 
Al jaren wordt het lesproject Jet en Jan, jong in 1910 met succes aangeboden door verschillende 
musea en marktplaatsen. Naar aanleiding van de jaarlijkse enquête die onder docenten wordt 
afgenomen én de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, heeft Erfgoed Brabant het lesproject 
vernieuwd. We hebben het project verbeterd met hulp van leerkrachten, musea en 
erfgoedprofessionals die veel ervaring hebben met het project. 
Inmiddels hebben de musea/uitleenpunten/marktplaatsen de nieuwe tassen opgehaald en kunnen 
de scholen die vanaf januari staan ingepland beginnen met het nieuwe lesmateriaal. 
 
Wat is er hetzelfde gebleven? 
Jet en Jan is nog steeds een lesproject over het dagelijks leven in 1910, in de eigen woonplaats van 
de leerlingen. Zij gaan aan de slag met een voorleesverhaal en verschillende opdrachten, waaronder 
de tijdbalk. Het activiteitencircuit is al jaren het hoogtepunt van het project en blijft ongewijzigd. 
 
Wat is er veranderd?  
Het lesproject is aangepast aan het onderwijs van nu: er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden 
van het digibord. Het verhaal is aangepast, het leest vlotter en zal in een keer helemaal verteld 
worden in plaats van in twee delen. De voorwerpen uit het dagelijks leven in 1910 zijn nu ook visueel 
gemaakt, leerlingen kunnen zien hoe een petroleumlamp eruit ziet en een griffel. Er wordt meer 
nadruk gelegd op het vergelijken van vroeger met nu en er wordt gekeken naar de toekomst. De 
manier van werken draagt bij aan het historisch redeneren van leerlingen. 
 
Het is goed om het project een keer helemaal door te nemen, alvorens u ermee aan de slag gaat. 
 
Er verandert niets aan de afspraken die u heeft gemaakt met de marktplaats/het museum/het 
uitleenpunt met betrekking tot inroostering, eventuele vergoeding en de manier van uitlenen. 
 
Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met uw 
eigen marktplaats/intermediair, of met Erfgoed Brabant. 
 
Wij wensen iedereen heel veel plezier met het vernieuwde lesproject Jet en Jan, jong in 1910! 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Tera Uijtdewilligen 
Projectleider educatie 

 


