
 
 

Thema: Echt Nederland  

(2020-06) 

Hou van Holland (Groep 5/6)  
Wat is typisch Nederlands? Welk beeld hebben we van typische Nederlanders? En klopt dit wel? 

Nederlandse tradities, volkslied, Hollandse wilde dieren maar ook Rembrandt 

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

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

• Canon van Lammers, regiocanon van Brabant https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-
brabant/de-canon-van-lammers  

• Bezoek aan Rijksmuseum, oude meesters, Delfts Blauw https://www.rijksmuseum.nl/nl/met-
kinderen-klas-of-groep  

• ‘Zo gaat de molen’ lesmateriaal en gastles of molenbezoek 

• Museum van Brabantse mutsen en poffers: https://mutsenmuseum.nl/ 

• Muziekdocent (CHV academy?) om de leerdoelen voor muziek te behalen passend bij het 

thema  

• Op stap met Jet & Jan, jong in 1910  

• Wat is typisch onze cultuur? Bekende meesters, bezoek rijksmuseum, van oudsher ook 

volksdansen, carnavalscultuur, Jeroen Bosch, kaas (museum Alkmaar) 

• Op bezoek bij het Gilde. 

• 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. (Hollandse kunstenaars): 
Het meisje met de parels, Tuin der Lusten, Piet Mondriaan, Sterrennacht, Zaanse Huisjes  
of kies bijvoorbeeld zelf een passend kunstwerk met een algemene thinking routine die je 
geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middel End. 

• VerderKijken DoorDenken zit in het kunstmenu van schooljaar 2020-2021 en er is ook een 
leerkrachtentraining op 28 oktober. 

• Vraag de bibliotheek (tijdig) om boekentips die passen bij het thema  

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