
 

 

IPC thema ‘De wijde wereld’ (gr. 7-8) 

(2021-07) 

In een tijd waarin vervoer en communicatie de wereld verbindt op meer manieren dan ooit tevoren, 

is wat we kopen en consumeren van grote invloed op het leven van mensen over de hele wereld. 

Ieder van ons heeft een verantwoordelijkheid in de samenlevingen waarvan wij deel uitmaken - om 

elkaars cultuur en behoeften te respecteren, om elkaar te steunen en ervoor te zorgen dat we samen 

kunnen leven: lokaal nationaal en mondiaal. 

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Kennismaking met muziek, dans van verschillende culturen 

• Leskisten van Erfgoed Brabant behorende bij geschiedenis uit deze periode, kijk op 
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/lesmateriaal of voor ideeën op 
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/lesideeen-over-erfgoed-in-brabant  

• Rijksmuseumbezoek met workshop Ontdekkers en Reizigers over sporen van de VOC (evt. samen 
optrekken met thema ‘Zij maakten het verschil’ gr. 5-6)  
Er zijn mogelijkheden voor gratis busvervoer  
Bezoek aan het Rijksmuseum boeken voor schooljaar 2021/22 kan weer vanaf half 
augustus. Schrijf je evt in voor de nieuwsbrief dan ben je als eerste op de hoogte. 

• CHV educatie groep 7-8  Het lesmateriaal gaat over de industriële ontwikkeling van Veghel en 
sluit aan bij de tijd van burgers en stoommachines en onderwerpen uit de Canon van veghel.  

• CHV ontdekkingstocht, Op het CHV-terrein gaan de leerlingen een ontdekkingstocht doen: 
"Geheimen van de Noordkade", waarbij zij allerlei opdrachten moeten uitvoeren. De tocht loopt 
over het CHV-terrein, waar allerlei sporen uit het verleden te zien zijn, zoals de silo’s en 
machines. Alle locaties van de ontdekkingstocht hebben te maken met de voormalige functie van 
het terrein: Een veevoederfabriek, ontstaan uit een samenwerking van boeren en handelaren.  

• CHV educatie groep 5-6 gaat over industrialisatie en vervoer   Is onderdeel van het erfgoed menu 
(hoeft niet extra betaald te worden). Over handel drijven met een coöperatie.  

• Heilige Huisjes (respect voor elkaars religie en verschillen en overeenkomsten) 

• Feest! In de abdij bij het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, indien gewenst met gratis 
busvervoer. 

• Zo gaat de molen (voedsel, handel, transport). Molenaar Marcel Voorneman (Windlust 
Vorstenbosch) kan een gastles geven in de klas en bijv. in overleg vooraf inspelen op de 
onderzoeksvragen van de leerlingen. Ter voorbereiding op een bezoek in Vorstenbosch. Of een 
bezoek brengen aan de andere molens. 

• Mode aan een draadje is om het jaar onderdeel van het uitgebreide kunstmenu van Meierijstad. 
Het is een ontdekkingsreis in de veelzijdige modewereld. Mode houdt meer in dan alleen kleding. 
Binnen verschillende thema's wordt behandeld wat mode betekent en wat het met ons doet. 
Vraag naar de gegevens van de website met digitaal lesmateriaal  

• Verder kan iedere kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken. Mocht je dat willen dan 
kan Cultuurkade helpen met het zoeken naar de geschikte personen. 
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