
 
 

 
IPC thema ‘Nederland wordt Nederland’  
(2018-12) 
Deze unit gaat specifiek over Nederland. De kinderen gaan aan de hand van deze unit leren hoe 
Nederland, met zijn huidige landsgrenzen, tot stand is gekomen, en welke historische personen en 
gebeurtenissen een belangrijke rol hebben gespeeld in dit ontstaansproces. De kinderen gaan 
samen onderzoek doen naar en alles te weten komen over de geschiedenis van ons land én om er 
ten slotte achter te komen dat Nederland er pas sinds 1839 zo uitziet als nu!  
  
Specifiek gericht op Nederland Waterland:  

• Canon van Nederland https://www.entoen.nu/  

• Canon van Meierijstad https://www.entoen.nu/nl/noord-brabant/meierijstad  

• Bezoek aan Rijksmuseum, oude meesters, maar ook veel scheepvaart 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep  

• Zie ook deze pagina, met o.a. informatie over gratis vervoer naar Rijksmuseum 
https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-kinderen-klas-of-groep/primair-onderwijs/busvervoer-
en-rondleiding-rijksmuseum  

• Op bezoek bij de tweede kamer: 
https://www.tweedekamer.nl/over_de_tweede_kamer/onderwijs  
Er is ook speciaal lesmateriaal: Leskoffer en website. De Derde Kamer bestaat uit een 
leskoffertje en een interactieve website (www.derdekamer.nl). In de leskoffer zitten 
werkboekjes, een hoorspel op cd en een handleiding voor docenten om in de klas een 
debatspel op te zetten. Met dit lesprogramma leer je wat een ‘parlementaire democratie’ is. 
Oftewel: hoe de politiek werkt en wat de rol van de kiezers is. 

• Het Groene Pad in Rosmalen, meer info klik hier.   
• Waterlessen van de Groene Poort in Boxtel   
• Molenbezoek Kilsdonkse molen , deze molen heeft twee verschillende technieken) + 
technieken van de verschillende molensoorten bij kaart 4 ‘energieverbruik’ 
• Muziekdocent (CHV academy?) of aantrekken om de leerdoelen voor muziek te behalen 
passend bij dat thema  
• Liedjes met als thema water, zee etc aanleren  
• Passend bij slavernij: Boeken van Rob Ruggenberg: Slavenhaler en ook Waterdunen, passend 
bij overstromingen en 80 jarige oorlog. 
• Erfgoed Brabant biedt het project ‘Zo gaat de molen’ aan.   
• Landschapsfotografie, neem hiervoor contact op met Myriam Simons | Phoenix Cultuur 

Myriam.Simons@phoenixcultuur.nl    
• Phoenix Cultuur biedt ook muziekbewegingstheater onder leiding van Yvonne den Dekker + 

blaasmuziek (lucht), ook via  Myriam.Simons@phoenixcultuur.nl  
• IVN / jeugd natuurwacht kan meer vertellen over de dieren en planten langs de waterkant.   
• Middeleeuwse Leskist over de middeleeuwse stad van Erfgoed Brabant. Zowel met als 
zonder bezoek aan kasteel te boeken.  
• Kasteel Heeswijk. Niet alleen kun je een rondleiding in het Kasteel krijgen. Ook de ligging aan 
het water kan erbij betrokken worden.   
• Wat geluid tot muziek maakt? is een project van http://www.phoenixcultuur.nl/  bij kaart 7 
‘Poing’.   
• Deze thema’s passen goed bij het onderwerp lucht: geluid, trilling van de lucht, 
geluidsgolven, hoogte, volume.   
• Theater inzetten om kinderen te verschillende natuurelementen uit te laten beelden.  
• Beeldend inzetten om kinderen te verschillende natuurelementen uit te laten beelden.  
• Het thema drijven past bij kaart 3 en 4 ‘Boot of luchtbed’. Dit thema kan uitgebeeld worden 
met theater of gewoon beeldend.  
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• Alles wat je wilt weten over natuurrampen, o.a. over aardbevingen, tsunami’s, 

overstromingen. Zie het gloednieuwe lesmateriaal ter vervanging van de watertoolkit: 
https://www.rodekruis.nl/doe-mee/lesmateriaal-voor-docenten/basisonderwijs-de-woeste-
wereld/    

• Breukrand Uden: www.ivn.nl/uden. Kinderen maken kennis met de natuur.   
• Verhalenverteller over historische gebeurtenissen, 
Raymon Uppelschoten http://raymonduppelschoten.nl/waar-vertelde-ik-eerder-mijn-verhalen   
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