
[Typ hier]  
 

Groep 7-8 Reis de wereld rond 

Intro: Perspectieven van de wereld laten zien, wat is er allemaal verschillend in de wereld. Tattoos, 

locals enz. Er waren niet alleen Europese ontdekkingsreizigers, maar ook van andere continenten.   

1. Avontuurlijke vrouwen, steeds meer vrouwen die bekend worden in de geschiedenis en nog 

steeds worden.   

2. Gaat over de online wereld. In hoeveel landen ben je online geweest. Digitale omgeving. Welke 

middelen hebben wij om online de wereld over te gaan en dit vergelijken met bijv. Afrika of 

andere landen/culturen. (beperkingen door overheid?) 

3. Les 3. Zeilen langs de evenaar, Laura Dekker zeilde in haar eentje de hele wereld over, als je de 

hele wereld rondreist kom je in allerlei klimaten, wat voor kleding hoort daarbij. Gericht op 

klimaat, kleding maar ook op dieren, welke leven er in welk klimaat.  

In het kader van een ander perspectief: 
• Prentenboek van Leonardo da Vinci, goed uitgangspunt  voor een kunstzinnige vormingsles 

kunnen zijn: Hoe we een kunst-of beeldhouwwerk met als thema ‘vliegen’ kunnen maken:   
• Belgische kunstenaar Panamarenko, veel bezig geweest met vliegen   
• Joost Conijn, Nederlands kunstenaar, heeft eigen vliegtuig gebouwd en daar over gefilmd.   
• Da Vinci heeft veel ontwerpen gemaakt rondom vliegen   
• Verder kan een kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken, we kunnen helpen met 
zoeken naar de juiste persoon. 
• Lijst van 20 vrouwelijke kunstenaars om te kennen – Moco Museum 
• Vrouwelijke kunstenaars in het Rijksmuseum 
• Canon van Nederland, kijk naar de vrouwen die er op genoemd staan o.a. Aletta Jacobs , anne 
Frank, Annie M.G. Schmidt. 
• Canon van Meierijstad of Canon van Lammers, deel 1 o.a. over Romeins verleden. 
• Mode aan een draadje, volgend jaar weer in het kunstmenu. Evt. op maat uit te voeren. Vraag 
informatie op bij Cultuurkade.  
• VerderKijken, DoorDenken. Een manier om met kinderen te praten over kunst en dus ook over 
hun eigen kunst. De volledige lijst met kunstwerken staat op  http://klunky.nl/artikel/verderkijken-
doordenken   
• Rijksmuseum Ontdekkers en reizigers of kijk bij online lesmateriaal: Kijk ook voor mogelijkheden 
voor de gratis museumbus.  
• https://www.space-expo.nl/onderwijs/ruimtelessen   
• Oogpunt verzorgt de muzikale cabaretvoorstelling Bollywat?: www.oogpunt.com   

• De bibliotheek heeft themakisten en/of prentenboeken over vakantie, reizen en landen.   
• Verteltheater Adri Gloudemans kan allerlei verhalen vertellen rond bijvoorbeeld Bali en We st-
Afrika etc. http://www.watverteljemenu.nl/   
 

Filmtips van Filmhub Zuid voor groep 7-8: 

• De wereld rond – Schooltv (onder de 5 min.): https://schooltv.nl/programma/de-wereld-rond/  

Wat voor dieren leven er in het regenwoud?, wat geloven de mensen in India? en hoever ligt 

Australië bij ons vandaan? De Wereld Rond neemt je mee naar allerlei landen van de w ereld en 

geeft antwoord op al je vragen.  

 

https://www.bol.com/nl/p/leonardo/1001004001958531/?suggestionType=typedsearch
http://www.panamarenko.be/home.php
http://joostconijn.org/film/vliegtuig/index.php
https://art-sci.wikispaces.com/De+Vliegwerken+van+Leonardo+da+Vinci
https://mocomuseum.nl/stories/20-vrouwelijke-kunstenaars-om-te-kennen-in-2020/
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio/150100--karin-haanappel/verzamelingen/vrouwelijke-kunstenaars-in-het-rijksmuseum?ii=0&p=0
https://www.canonvannederland.nl/nl/alettajacobshttps:/www.canonvannederland.nl/nl/alettajacobs
https://www.canonvannederland.nl/nl/alettajacobshttps:/www.canonvannederland.nl/nl/alettajacobs
https://www.canonvannederland.nl/nl/noord-brabant/meierijstad
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/10/verderkijken-doordenken
http://klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken
http://klunky.nl/artikel/verderkijken-doordenken
https://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/onderwijs/ontdekkers-en-reizigers
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/online-lesmateriaal
https://www.rijksmuseum.nl/nl/onderwijs/primair-onderwijs/gratis-busvervoer
https://www.space-expo.nl/onderwijs/ruimtelessen
https://www.oogpunt.com/bollywat
https://www.oogpunt.com/bollywat
http://www.watverteljemenu.nl/
https://schooltv.nl/programma/de-wereld-rond/
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• De Tand des Tijds (90 min.)  

Centraal staat Meester Menno, de geschiedenisleraar die bekendstaat als de saaiste meester van 

basisschool De Zandloper. En dat terwijl geschiedenis zo’n mooi vak is! De kinderen vinden zijn 

lessen niets aan, ook Meester Menno’s bloedeigen zoon Sam niet. Die zet zijn vader tijdens een 

klassenuitje naar een museum zelfs voor schut. Maar Menno heeft een snood plan: wat nou als 

hij een magische talisman, waarmee hij allerlei historische figuren kan oproepen, uit het museum 

steelt? Door indrukwekkende types als Cleopatra, Willem van Oranje en Vincent van Gogh zijn 

klaslokaal binnen te halen, stijgt de populariteit van Meester Menno ineens tot ongekende 

hoogten. Maar dat spelen met de tijd heeft ook een keerzijde; Menno wordt gekidnapt door 

piraten en aan Sam en zijn vrienden de taak om de geschiedenis in te duiken om hem te redden.  

Link naar de film: https://www.zapp.nl/kinderfilms/de-tand-des-tijds 

Lesmateriaal via Lesson Up: 

https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/e4476c22ce7898bdad3cf43b/lesso

n/XmdspARE6mEXGck6J 

 

• Kruistocht in Spijkerbroek (125 min.) 

De 15-jarige Dolf gebruikt een prototype van een tijdmachine en belandt tegen zijn wil in de 

middeleeuwen. Hij wordt neergeslagen door overvallers, maar wordt gered door de mooie en 

stoere Jenne. Zij maakt deel uit van een kinderkruistocht: achtduizend kinderen op weg naar 

Jeruzalem om de stad te bevrijden van de Arabieren. Dolf helpt de kinderen de verschrikkelijke 

bergen te trotseren, infectieziekten te overwinnen en rovende ridders te bevechten. Naar het 

gelijknamige boek van Thea Beckman, die de Gouden Griffel won voor deze historische 

avonturenroman. De film zelf won een Gouden Kalf voor Beste Film tijdens het Nederlands Film 

Festival in 2007. 

Nog niet online te vinden, mocht hier interesse voor zijn kan Filmhub Zuid achter de 

vertoningsmogelijkheden en rechten aan. 

 

• Reis naar het Noorden (78 min.) 

De vijftienjarige, doortastende Sasha uit het negentiende-eeuwse Sint-Petersburg ziet maar één 

manier om haar vermiste grootvader - een ontdekkingsreiziger - en haar aristocratische familie-

eer te redden, en dat is zelf naar het noorden te trekken, grootvader achterna. Met z'n op 

negentiende-eeuwse pigmenten gebaseerde kleurenpalet maakt deze uitzonderlijk sfeervolle, 

geanimeerde avonturenfilm de zee, het ijs, de tijd en het gemoed van de personages 

buitengewoon voelbaar.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6UyFc-SCrlA  

Te bekijken via Videoland.  

 

 

 

https://www.zapp.nl/kinderfilms/de-tand-des-tijds
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/e4476c22ce7898bdad3cf43b/lesson/XmdspARE6mEXGck6J
https://www.lessonup.com/app/channel/filmeducatie/series/e4476c22ce7898bdad3cf43b/lesson/XmdspARE6mEXGck6J
https://www.youtube.com/watch?v=6UyFc-SCrlA

