
 

Thema Maatschappij 

 

Macht van de sterksten (cluster 5/6) 

Ridders en monniken / Bestuur / Waarden en normen 

• Bezoek Kasteel Heeswijk. (ontwikkeld voor groep 6-7) 

• Lenen van de Middeleeuwse stad. (ontwikkeld voor groep 6-7). Mooie combi met bezoek aan 

Kasteel Heeswijk. 

• Kennismaken met museum Krona (voorheen museum voor Religieuze Kunst) is gevestigd in 

een eeuwen oude abdij. De collectie geeft inzicht in en vertelt verhalen over geld, oorlog, 

vluchten, macht en liefde. Ze laten zien hoe men in de middeleeuwen (of in latere eeuwen) 

precies dacht, hoe kunstwerken werden gemaakt en wat mensen belangrijk vonden. 

• Kennismaken met Het Noordbrabants museum, het museum heeft een aantal verschillende 

rondleidingen en lessen ontwikkeld, die passen bij het thema.   

• Bezoek het gemeentehuis. Contact via griffier Etienne Franken efranken@meierijstad.nl 

• Bezoek aan Prodemos. ‘Politiek Den Haag’ biedt scholen een gratis educatieve dag in politiek 

Den Haag. Op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze maken de leerlingen kennis met 

onze democratische rechtsstaat en de politieke wereld. Een bezoek aan de Tweede Kamer zit 

uiteraard altijd in het programma. 

• Verderkijken Doordenken is een lespakket voor groep 1-8 waarin platen van lokale, nationale 

en internationale kunstwerken zijn opgenomen met bijbehorende reflectievragen. 

Leerkrachten hebben met dit lespakket handvatten om laagdrempelig met leerlingen naar 

kunst te kijken en over kunst te praten. Zonder dat je als leerkracht alles over het kunstwerk 

hoeft te weten. Je kunt het gebruiken als aanleiding voor een kringgesprek en persoonlijke 

reflectie. Bij dit thema passen o.a.: 

Tuin der lusten, The elephants, The psysical, Maman, AW’15 

• Een leerkrachtentraining Wat is het je waard? is mogelijk in groepsverband en op aanvraag. 

Laat dit tijdig weten via info@cultuurkade.nl De moeite waard om hierin te investeren als dit 

thema vaker terug komt. Om ook dilemma’s (waarden en normen) te herkennen en te 

maken die (dagelijks) spelen op school.  

• Maak een koppeling met de Kinderboekenweek “En toen?” of vraag de bibliotheek (tijdig) 

om boekentips die passen bij het thema Macht der sterksten en ‘En toen?’ Via vau@nobb.nl 

(Annelies) of vjro@nobb.nl (Jolijn). 

• Een passende film zoeken en bekijken via Cinekid – moviesthatmatter  

• Een passende documentaire zoeken en kijken via Zapp/IDFA met lesbrief te gebruiken bij 

documentaires. 
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