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Verhalen (groep 3-4) 
(2022-11) 

Veel van de verhalen waar we tegenwoordig van genieten, zijn beïnvloed door oude verhalen die 
door de eeuwen heen zijn doorgegeven. Door oude verhalen zoals mythen en legendes te 
bestuderen, kunnen wij ook vertellers worden en onze eigen verhalen opschrijven en opvoeren om 
mensen te vermaken.  

• Romeinse leskist, past bij geschiedenisles over Romeinen. 

• Kennis maken met Museum Romeins Halder, Sint-Michielsgestel. 

• Ganzenveer, speciaal voor groep 3-4, van museum Krona in Uden, over monniken, 

monnikenwerk, boekbinden en gecombineerd met leren schrijven en een lesbrief over huidige 

digitale prentenboeken door de bibliotheek. 

• Museum Krona: Feest! in de abdij, (voor groep 7-8 maar maatwerk mogelijk) over verschillende 

feesten en de verhalen rondom het ontstaan daarvan. 

• Green-screen film maken, zie kennismaken met Beam-it up. 

• Mieke Aalderink, verhalenverteller. Heeft lessen speciaal voor onderwijs.  

• Geluidenvisser, eigenlijk voor groep 1-2, maar draait wel om met geluid een verhaal maken. Het 

materiaal kan dan deels gebruikt worden of door de leerkracht zelf aangepast worden naar het 

niveau van de leerlingen.  

• Kort en klein, lesmateriaal kun je ook gebruiken om toe te werken naar een animatiefilm, dus 

verhaal maken.  

• Multimediakoffer, inzetten om verhaal te verbeelden dmv stopmotion, animatie e.d. 

• Klassenbezoek aan het Noordbrabants Museum. 

• Op stap met Jet en Jan, jong in 1910, is een lessenserie rondom een verhaal over Jet en Jan voor 

groep 5-6, wellicht zijn onderdelen te gebruiken.  

Jet en Jan voor scholen in Veghel is een combinatie met het bezoek aan Meierijsche 

Museumboerderij te Heeswijk-Dinther. Scholen in Schijndel bezoeken het Museum Jan 

Heestershuis.  

• Tonnie en Kee in Keutelree. 

• Overgisteren, over het bewaren van spullen en verhalen van vroeger. Kennismaken met een 

museum. 

• Leskoffer Kloosterleven is voor groep 7-8 maar bevat wellicht spullen die gebruikt kunnen 

worden, over leven in het klooster.  

• Ontdek kasteel Heeswijk als ridder of prinses. 

• Adrie Gloudemans, verhalenverteller en tevens multimedia expert. 
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