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‘En toen… was er de middeleeuwse stad Den Bosch’ 

Het doel van het project ‘En toen… was er de middeleeuwse stad Den Bosch’, is om de kinderen van 

groep 5/6 kennis te laten maken met hun geboortestad en/ of woonplaats. Hierbij leren ze d.m.v. 

thematische lessen van alles over de prachtige historie van de middeleeuwse stad Den Bosch.  

Projectbeschrijving: In 12 lessen hebben de kinderen kennis gemaakt met 6 zelfgekozen historische 

hoogtepunten uit de stad Den Bosch. De kinderen hebben zich in groepjes verdiept in een van de 

gekozen onderwerpen zoals: de Sint-Jan, de Drakenfontein, de Bossche markt en het Puthuis, het 

standbeeld van Jheronimus Bosch, het huis en atelier van Jheronimus Bosch en in het standbeeld van 

Dieske. Nadat de kinderen zich hierover hebben laten informeren en hier mooie presentaties van 

hebben gemaakt, hebben ze zich ook dramatisch ingeleefd in deze Bossche hoogtepunten. Verder 

hebben ze middeleeuwse kledij gedragen en verhalen geschreven met daarin de dramatische 

werkvorm tableau vivant vervlochten. Al deze aspecten zijn terug gekomen bij een excursie naar de 

binnenstad van Den Bosch en hier hebben de kinderen in groepjes presentaties aan elkaar gegeven, 

zodat ze van elkaar leerden en hebben ze leuke spelactiviteiten gespeeld.  

De lessen in het kort 

-In de eerste les kwam de historische Aleid van de Meervenne in de klas (de vrouw van Jheronimus 

Bosch). Aleid ging met de kinderen in gesprek over haar leven in de middeleeuwse stad Den Bosch. 

Ook had ze een kist bij met allerlei middeleeuwse spellen. Aleid is het gesprek aangegaan over deze 

spellen en heeft ze ook samen met de kinderen gespeeld. De les was een mooie inleiding voor het 

thema.  

-In de 2e les is er met de klas naar de stad Den Bosch gekeken. Wat heeft historische waarde? D.m.v. 

mindmaps, overleggen in groepjes, informatie opzoeken is er een mooi overzicht ontstaan over het 

kenmerkende van Den Bosch. Met de klas is er getrechterd tot 6 interessante onderwerpen waar de 

kinderen zich in wilden verdiepen. Dit zijn de onderwerpen de Sint-Jan, de Drakenfontein, de Bossche 

markt en het Puthuis, het standbeeld van Jheronimus Bosch, het huis en atelier van Jheronimus 

Bosch en het standbeeld van Dieske geworden. De kinderen mochten een onderwerp kiezen wat ze 

interessant vonden en zo zijn er 6 groepjes ontstaan die expert gingen worden in een historisch Bosch 

hoogtepunt. 

-In de 3e, 4e, 5e en 6e les zijn de kinderen aan de slag gegaan met het maken van een mooie 

presentatie over hun gekozen onderwerp. Ieder kind was dus een expert geworden in een onderwerp. 

-In de 7e les hebben de kinderen een dramales gehad over de spelvorm tableau vivant. Hierbij gingen 

ze zich inleven in het gekozen Bossche hoogtepunt. 

-In de 8e, 9e en 10e les hebben de kinderen individueel een verzonnen maar wel enigszins realistisch 

verhaal geschreven over het gekozen Bossche hoogtepunt. Deze verhalen hebben ze binnen eigen 

groepje voorgelezen en samengevoegd tot een mooi verhaal. In dit verhaal zaten 3 stopmomenten 

verwerkt waar de kinderen een tableau vivant uit gingen beelden.  

-In de 11e les zijn de kinderen in middeleeuwse kledij op de foto gegaan en zo is er een klassenfoto 

ontstaan waarbij de kinderen in middeleeuwse kleding in de middeleeuwse stad Den Bosch staan. 

Ook hebben de kinderen de informatieve presentatie geoefend (gemaakt in les 3, 4, 5 en 6) en 

hebben de kinderen de verhalen geoefend met de tableaus.  

-De laatste les was een excursie. De kinderen zijn naar de binnenstad van Den Bosch gegaan. Van te 

voren hadden ze zelf al de route uitgestippeld en de excursie voorbereid. Tijdens de excursie is ieder 

groepje naar het gekozen hoogtepunt gegaan en heeft hier een presentatie gegeven voor de klas. Bij 

deze presentatie zat de informatieve presentatie en het verhaal met de tableaus. Aan het einde van 

de excursie hadden de kinderen veel geleerd over de Bossche hoogtepunten van elkaar door de 

expertgroepen. 

Samenwerking met externe instantie: Erfgoed ’s-Hertogenbosch 

Samen met Erfgoed ’s-Hertogenbosch ben ik een mooie samenwerking aangegaan. Zij hebben mij 

veel geleerd over de prachtige stad Den Bosch. Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft erg veel mooie 

materialen die uitgeleend worden. Zo heb ik middeleeuwse kleding voor mezelf mogen lenen, zodat ik 

als Aleid van de Meervenne de klas in kon, heb ik een kist geleend met allerlei middeleeuwse spellen 



en heb ik allerlei soorten middeleeuwse kinderkleding mogen lenen, zodat ik mijn klas in 

middeleeuwse kledij kon hijsen. Door het lenen van deze materialen, krijgen kinderen een nog beter 

beeld van de middeleeuwen en dit maakte mijn project helemaal compleet. Zeker een aanrader om 

een samenwerking aan te gaan met Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Zij hebben onwijs veel mooie 

materialen en mogelijkheden. 

De opbrengst voor leerlingen en de school 

Het was een onwijs gaaf project waar ik veel positieve reacties aan over heb gehouden. Van kinderen 

bleef ik maar verhalen horen over het project (nu nog steeds). Ook ouders kwamen naar mij toe met 

verhalen over eigen kind dat het iedere dag thuis kwam vol verhalen over het project. Dit project heeft 

veel losgemaakt bij de kinderen, bij ouders en binnen de school. De kinderen weten nu veel meer over 

eigen geboorteplaats en/ of woonplaats en kunnen hier enthousiast over vertellen.  

Opbrengsten voor mijn persoonlijke ontwikkeling 

Het gene wat mij vooral bij zal blijven is al het enthousiasme dat ik heb opgewekt. Ik merkte dat ik 

door dit project snel een erg sterke band met mijn klas wist op te wekken en ik ze snel echt leerde 

kennen. Bijzonder hoe een project zo een groot effect kan hebben en zoveel los kan maken. Ook weet 

ik nu dat een samenwerking met een externe instantie makkelijk te regelen is en zoveel meerwaarde 

heeft. Ik blijf dus zeker gebruik maken van externe instantie zoals Erfgoed ’s-Hertogenbosch en blijf 

projecten ontwikkelen voor mijn klas.  

 


