
 

 

IPC thema ‘Tijd detectives’ (gr. 3-4) 

(2017-11) 

Wil je een detective zijn? Een tijd-detective die op zoek gaat naar bewijs uit het verleden? Het bewijs 

dat je vertelt waar mensen leefden, wat de mensen deden en wat er met hen is gebeurd? Detectives 

hebben aanwijzingen nodig. Onze aanwijzingen zullen oude voorwerpen en schatten uit het verleden 

zijn.  

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Tonnie en Kee over het verschil tussen dorp en stad tussen nu en 50 jaar geleden. Op verzoek 
kan de heemkundevereniging of de bibliotheek oude foto’s of kaarten aanleveren als 
‘aanwijzingen’. Of een gastles verzorgen met antwoorden op onderzoeksvragen. 

• Van ganzenveer tot iPad bij het Museum voor Religieuze kunst in Uden. Daar ligt een 
middeleeuws boekwerk met handgeschreven letters. Als echte monniken maken ze elk een 
eigen letter met een ganzenveer. Middels de lesbrief van de bibliotheek wordt de sprong 
naar huidige prentenboeken gemaakt. 

•  Canonvensters Nederland (zie ook: Brabant en Veghel). 

• Maar kijk ook in de omgeving van je school: straatnaamborden, voorwerpen bij je 
(groot)ouders in huis. Kun je samen een museum maken, waarom is het belangrijk om 
voorwerpen te bewaren? Denk ook aan de activiteit in SIEMei als onderdeel van de icc-
bijeenkomst van januari 2017 met de groepjes voorwerpen en de leerlingen daar een verhaal 
van laten maken volgens een aantal stappen. Dat was afgeleid van: 

• Mijn verhaal van Brabant van het Noord-Brabants museum, waarbij groep 4 en groep 8 
samen naar het museum gaan en de leerlingen van elkaar leren. Op school krijgen de 
leerlingen les over wat erfgoed is én waarom het belangrijk is. Wat is voor jou belangrijk om 
te bewaren? In het museum geeft groep 8 een rondleiding aan groep 4. De kracht van het 
programma zit dan ook in de samenwerking tussen groep 4 en groep 8: de leerlingen van 
groep 8 krijgen de verantwoordelijkheid waar ze aan toe zijn. De leerlingen van groep 4 zijn 
onder de indruk van de kennis van groep 8 en doen daarom extra hun best. 

• Bij SIEMei hebben ze heel veel oude voorwerpen en schatten uit het verleden van Veghel 
e.o.  Om te bekijken of om te lenen voor op school bijvoorbeeld. In groep 1-2 gingen de 
leerlingen daar al eens op bezoek en maakten ze een eigen museum op school na afloop 
(project Overgisteren). 

• Een uitzending van ‘tussen kunst en kitsch’ naspelen met voorwerpen zoals tijdens de icc-
bijeenkomst in april 2017. 

• Erfgoed Brabant begeleidt scholen die een traject met Erfgoed aan willen gaan en hebben 
trainingen voor leerkrachten. Erfgoed ligt letterlijk om de hoek. 

• Project Vroeger van de Bibliotheek met foto’s en attributen. Tevens leesbevordering. 

• VerderKijken Doordenken (nauwgezet naar kunst (of voorwerpen) kijken via diverse 

methodes). Heel bruikbaar, weinig voorbereiding gevraagd: 

http://klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken en voorzien van 9 kunstwerken uit 

Meierijstad. In schooljaar 2016-2017 hebben de leerlingen uit groep 3-4 uit Veghel dit in het 

kunstmenu gehad. Er zijn voor elke doelgroep andere kunstwerken geselecteerd. Gratis 

beschikbaar via de marktplaats voor cultuureducatie. Ook te gebruiken bij zelfgekozen 

kunstwerken of kunstwerken in de omgeving van de school. (evt. samen optrekken met gr. 5-

6 Zij maakten het verschil) 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/29/tonnie-en-kee-in-keutelree
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/65/van-ganzenveer-tot-ipad
https://www.entoen.nu/
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/onderwijs/primair-onderwijs/museumles-mijn-verhaal-van-brabant/
https://siemei.nl/
https://www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs/
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/72/vroeger
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken

