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Link naar presentatie van de profilering 
  
Het doel van het project ‘MIJN stad van vroeger in de KLAS’, is om de kinderen kennis te 
laten maken met hun woonplaats/omgeving van 300 jaar geleden. Hierbij leren de kinderen 
d.m.v. een gastles verzorgd door Harmke Nijhof, een bezoek en informatie les van de  
St. Lambertuskerk. De verwerking van deze lessen zijn bewegend, passend bij de visie van 
onze school.   
  
Projectbeschrijving:  
De leerlingen zijn begonnen met het activeren van de voorkennis over het thema van de 
gastles, namelijk ‘archeologie’. Vervolgens is er een gastles verzorgd door Harmke, een 
ervaringsdeskundige met archeologische opgravingen. Ook zijn de leerlingen van groep 8 
een bezoek wezen brengen aan het cultureel erfgoed St. Lambertuskerk. De verwerking van 
dit alles is drama, daar de visie van onze school bewegend leren is. In deze dramalessen zijn 
wij gaan kijken naar het huishouden van vroeger (300 jaar geleden) en de stad Rosmalen.   
  
De lessen in het kort:  
Rosmalen vroeger (300 jaar) en nu stond voor ons centraal dit project. Vooral 
omgevingsonderwijs erbij, dit door de rondleiding in Rosmalen. Archeologie stond hier 
centraal. De eerste les was een introductie op het onderwerp voor komende lessen. De 
klassen hebben een mindmap gemaakt, ieder apart. Deze mindmap was de basis.  
De gastles van Harmke voegde veel toe aan het project. De kinderen vonden dit heel 
interessant en er werd veel concreet.  
De rondleiding ging in beide groepen anders. Vooraf was er veel gepland en veel contact met 
ouders geweest. In groep 6 ging deze helaas niet door, dit kwam door de nieuwe 
maatregelen betreft het corona virus. Wel is deze les op Socialschools geplaatst. 
In groep 8 vond de les wel plaats, ook net wat anders dan voorheen bedacht. De leerlingen 
zijn naar de kerk geweest en hebben daar een rondleiding gekregen.   
In beide groepen is de dramales uitgevoerd. Deze lessen waren als bewegende verwerking 
ingezet. In groep 6 werd er veel gekeken naar het proces en is er besloten nog een tweede 
les aan toe te voegen. In groep 8 is er ook een tweede les aan toegevoegd.  
De toetsing werd in de klas gedaan. Dit werd d.m.v. mindmap aanvullen gedaan.   
  
Samenwerking met externe instantie: Erfgoed ’s-Hertogenbosch   
Meteen na de pitches van alle externe instanties hadden wij al meteen goede ideeën die tot 
stand zouden kunnen komen in een samenwerking met Erfgoed ’s-Hertogenbosch. Er is 
daarom ook direct contact gemaakt met Dick van de Vrie. Aan de hand van dat contact is er 
op de locatie afgesproken en werden er al flink ideeën uitgewisseld. Er werd een rondleiding 
gegeven in het tuighuis en er werd gekeken naar eventueel materiaal dat mee zou kunnen 
spelen in het project. Met wat materialen die gestuurd en meegenomen waren, konden wij 
een planning maken. Hier is spoedig weer contact over geweest. Deze keer met Dick en 



Harmke. De planning was nog niet helemaal rond, maar de opbouw van de lessen was al 
duidelijk. Tijdens deze afspraak werden ook de verwachtingen geuit aan elkaar.  
Zo werd duidelijk dat Dick en Harmke ervoor open stonden een gastles te komen verzorgen 
bij ons op de basisschool. In groep 6 en groep 8.   
Ook werd hier duidelijk dat de verwachting was, dat wij de rondleiding zouden verzorgen. Er 
werd een datum gepland voor de gastles. Deze gastles is verzorgd door Harmke. Vooraf 
hebben wij nog ingebeld om het een en ander te bespreken. Achteraf werd ook kort 
geëvalueerd. Na deze les volgde de andere lessen, en tijdens het uitvoeren hiervan was er 
een tijd minder contact. De externe instantie was echter wel op de hoogte van de lessen die 
nog gegeven gingen worden, maar nog niet van de uitvoering.   
  
De opbrengsten voor leerlingen en de school  
Er zijn inzichten gekomen in het bewegend leren, met name een bewegende verwerking van 
de theorielessen. De leerlingen werken veelal op tablets en hebben de beweging echt nodig. 
De school heeft wel vaker projecten waar leerlingen mee bezig zijn, maar als verwerking 
gaan de leerlingen dan vaak werkboekjes maken op de Chromebook. Omdat de leerlingen al 
zoveel bezig zijn op een scherm, is het toepassen van een bewegende verwerking een leuk 
alternatief.  
Leerlingen zijn meer te weten gekomen over hun eigen dorp van vroeger. De leerlingen 
waren enthousiast over het gehele onderwerp en stelde ook de juiste vragen over vroeger. 
Bij de verwerkende lessen gingen de leerlingen ook nadenken over het leven van vroeger. 
Hoe bijvoorbeeld hun opa en oma vroeger in Rosmalen woonden. Zij vertelde hier ook 
verhalen over, verschillen die zij ooit gehoord hadden in verhalen die thuis verteld waren. De 
leerlingen hebben hier veel over geleerd.  
 
Opbrengsten voor mijn persoonlijke ontwikkeling   
Kim: mijn grootste persoonlijke ontwikkeling van dit project is zeker dat het soms goed is om 
een tegenslag een dag te laten rusten en de volgende dag met frisse moed weer aan het 
werk gaan.  De ontwikkeling die ik doormaakt heb in de samenwerking met een externe 
instantie is het contact zoeken en betrekken van een externe instantie binnen mijn lessen op 
stage. Ook heb ik voor het eerst een uitstapje met de klas georganiseerd, hierbij heb ik 
contact gezocht met nog een andere externe instantie. Natuurlijk zijn er altijd leerpunten.   
Lotte: Ik ben mij bewust geworden van wat een goede samenwerking is met een externe 
instantie. Hier ben ik in blijven ontwikkelen afgelopen tijd. Binnen geschiedenis ben ik meer 
te weten gekomen over de theorieën die daarvoor bestaan. Ook buiten de profilering. 
Binnen KO heb ik het meest ontwikkeling gemaakt. Ik vond het vooraf spannend om drama 
lessen te geven omdat ik me dan niet helemaal op mijn gemak voelde. Door deze profilering 
ben ik gaan inzien dat een dramales juist procesgericht is en niet productgericht. Kinderen 
moeten bezig zijn met het proces en hun eigenheid.  
 
Contact: 
Wil je meer weten over ons project, neem dan contact met ons op via: 
l.vandersterren@student.fontys.nl 
k.vanoijen@student.fontys.nl 
 
Lotte van der Sterren 
Kim van Oijen 


