
 
 

Deze en andere thema-koppelingen met cultuureducatie zijn terug te vinden op onze website. 

 

 

Een eigen plek 

(2020-11) 

 

Stadsmakers (Groep 5/6)  
Waarom wonen mensen in steden? Hoe zou jouw ideale stad er uit zien? 

• 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.  
Home, Fantastic Voyage, Tuin der lusten, The Giant of Boston, 
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. 

• VanDaan (onderdeel van kunstmenu 2020-21) gebruik het project om in te zoomen op de 
stad van Daan. Waar woont ze, wat vindt ze fijn aan haar woonplaats, wat voor huis heeft ze, 
wat doet Daan als ze zich verveelt in de stad? 

• Canon van Nederland  

• Canon van Meierijstad  

• De Middeleeuwse Stad (leskist) Over het ontstaan van dorpen en steden. Het begint met het 
bouwen van een stad. Wat is een goede plek voor een jager, handelaar, kasteelheer? 

• Bezoek aan Kasteel Heeswijk (onderdeel van erfgoedmenu waar jullie al voor betalen – geen 
extra kosten voor dit bezoek). 

• CHV educatie gr 5-6 en CHV educatie gr 7-8 (onderdeel van erfgoedmenu waar jullie voor 

betalen) met ontdekkingstocht op De Noordkade. Over industrialisatie en de logistieke 

ontsluiting van Veghel. Een oproep van de burgemeester om een nieuwe bestemming van 

deze plek te maken..  

• Een reis door de tijd, een route langs gebouwen in je eigen dorp (stad). O.a. kerk, 

supermarkt, ouderenwoning. Evt. kun je de opdrachten zelf aanpassen naar jullie thema met 

eigen (onderzoeks)vragen. 

• Zachte atlas maken: (les 3 en les 4) op ontdekkingstocht in je eigen buurt. Wat maakt jouw 

buurt een fijne buurt? Met al je zintuigen beleven. Wat zijn fijne verstop plekjes? Waar ruikt 

het altijd lekker? Waar kom je soms gekke dingen tegen? Waar voel je je helemaal thuis? Een 

persoonlijke kaart die iets zegt over de leerling. Of: droom eens over een ideale plek, hoe ziet 

die er uit. 

• Architectuurlessen (o.a. De Spontane stad, 3D tekenen of maquettes bouwen) neem eens 

een kijkje op de website of de pagina met lesmateriaal.  

• Stadswandeling Den Bosch. 

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

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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