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Thema: Macht en Handel 
(2022-01) 

De handel (groep 5-6) 
Steden en staten. Grondstoffen en producties. Energiebronnen. De week van het geld. Leenstelstel. 

VOC. 

(2022-01) 

• Handel en Slavernij, expositie Rijksmuseum , Lesmateriaal-magazine voor het onderwijs en 

toegang tot de online expositie. En een artikel hoe het Rijksmuseum hiertoe is gekomen. 

• Zo gaat de molen. Krachten van water en wind aan het werk, bezoek aan Kilsdonkse molen 

i.h.k.v. energiebronnen. 

• Inspiratie: Daan Roosegaarde maakt gebruik van weersomstandigheden en omgeving: 

https://www.studioroosegaarde.net/ . 

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

een eeuwenoude 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. 

• 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 Meisje met de parel, Cloud, Strandbeest (groep8) of Polar bear.   

Of kies bijvoorbeeld zelf een passend kunstwerk met een algemene thinking routine die je 

geschikt vindt:  See Think Wonder, Step inside of Begin Middle End. 

• Google bijv. eens op kunstwerken over mijnen, dagbouw, windenergieolie- en/of gaswinning. 

Of zoek naar het Van Gogh-Roosegaarde fietspad. 

• 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 of Docschool Online met lesbrief 

te gebruiken bij documentaires. 

• En verder kan iedere (geschikte) kunstvakdocent op jullie vraag een aanbod maken/lessen 

geven, weet dat! Mocht je dat willen dan kan Cultuurkade jullie helpen met het zoeken naar 

geschikte personen uit de regio. En misschien kan je CHV Academy docent met je 

meedenken. 
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