
 
 

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

IPC thema ‘Tijd detectives’ (groep 3-4) 
(2022-11) 

Wil je een detective zijn? Een tijd-detective die op zoek gaat naar bewijs uit het verleden? Het bewijs 

dat je vertelt waar mensen leefden, wat de mensen deden en wat er met hen is gebeurd? Detectives 

hebben aanwijzingen nodig. Onze aanwijzingen zullen oude voorwerpen en schatten uit het verleden 

zijn.  

Ideeën om hierbij aan te sluiten met cultuuronderwijs: 

• Tonnie en Kee over het verschil tussen dorp en stad tussen nu en 50 jaar geleden. Op verzoek 
kan de heemkundevereniging of de bibliotheek oude foto’s of kaarten aanleveren als 
‘aanwijzingen’. Of een gastles verzorgen met antwoorden op onderzoeksvragen. 

• Van ganzenveer tot iPad bij het Museum Krona in Uden. Daar ligt een middeleeuws boekwerk 
met handgeschreven letters. Als echte monniken maken ze elk een eigen letter met een 
ganzenveer. Middels de lesbrief van de bibliotheek wordt de sprong naar huidige prentenboeken 
gemaakt. 

• Canonvensters Nederland (zie ook: (Noord-)Brabant en Meierijstad). 

• Kijk eens naar de mogelijkheden van het Noordbrabants Museum Den Bosch,  
SIEMei in Veghel, Museum van Brabantse Mutsen en Poffers en Museum Hoeve Strobol in Sint-
Oedenrode of het Jan Heestershuis in Schijndel. In deze musea hebben ze heel veel oude 
voorwerpen en schatten uit het verleden om te bekijken of om te lenen voor op school.  

• Is het een idee om met de leerlingen ‘Tussen Kunst en Kitsch’ na te spelen? 

• Erfgoed Brabant begeleidt scholen die een traject met erfgoed aan willen gaan en hebben 
trainingen voor leerkrachten. Erfgoed ligt letterlijk om de hoek. 

• Kijk eens bij Bibliotheek Meierijstad, zij hebben erg veel boeken en activiteiten op het gebied van 
Erfgoed.  

• VerderKijken DoorDenken is een lespakket voor groep 1 t/m 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.  
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