
 
 

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

Thema: Macht en Handel 
(2022-01) 

De economie (groep 7-8) 
Bestuur. Wereldoorlogen. Werken. Vrijheid en gelijkheid. Openbaar vervoer. De week van het geld. 

Politiek. Economie.  
(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. 

• Wat is het je waard? Lesmateriaal over morele dilemma’s in de Tweede Wereldoorlog en nu 

(over waarden en normen, o.a. vrijheid, gelijkwaardigheid). Onderdeel van het Operatie 

Market Garden basispakket educatie (2019). In les 3 zit o.a. een Waardenspel om de 

belangrijkste waarden van deze klas te achterhalen. 

• Mevrouw Wolf uitnodigen in de klas, ze vertelt over haar tijd als Joods onderduikmeisje 

(neem voor data/periode even contact op met Cultuurkade). 

• Bezoek het gemeentehuis (bestuur en politiek). Contact via griffier Etienne Franken 

efranken@meierijstad.nl of griffie@meierijstad.nl. 

• 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 past o.a. de kunstkaart Wereld (in je eigen hoofd kun je bedenken wat 

je wilt en ben jij het belangrijkst/Invloed). Maar ook Terrorist: Reyhan, SS’13 Arab spring, 

AW’13 Shut your eyes to see,  For the love of God, Calais, France, February 2009, of Window 

on the West Bank,  

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 ‘kunstwerk vrijheid’. 

• 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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