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Het verhaal van de gouden helm uit de Peel  
Het doel van dit project is om leerlingen van de midden- en bovenbouw (groep 5 t/m 8) kennis te 
laten maken met het verhaal van de gouden helm, de mythe die de vondst met zich meebracht en 
belangrijkste onderwerpen die hier aan verbonden kunnen worden. Ze leren meer over de tijdvakken 
waarin het verhaal plaatsvindt en leren dit toe te passen tijdens de opdrachten in de lessenserie. 

Inleiding 
De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek worden steeds meer samengevoegd in 
het basisonderwijs waardoor de essentie van deze vakken steeds meer verdwijnt. Ook zie je dat 
vakken als dans en drama steeds minder tot niet meer op de planning staan. De focus ligt meer op de 
vakken als rekenen en taal, maar zijn deze vakken echt belangrijker? Iedereen heeft andere talenten 
en hoe kunnen de leerlingen hun talent voor de verdwijnende vakken ontdekken en ontwikkelen als 
ze hier de kans niet meer voor krijgen? 
 
De samenwerking met Klok en Peel 
Voor het project heb ik samengewerkt met het museum Klok en Peel in Asten. Van het museum heb 
ik de leuke opdracht gekregen om een lessenserie te ontwerpen omtrent het onderwerp van de 
gouden helm. Van het museum kreeg ik verschillende punten mee die ze graag in de lessen terug 
wilden zien, maar ik mocht ook mijn eigen ideeën inbrengen. 
In het begin kende ik het verhaal van de gouden helm nog niet, maar tijdens een bezoek aan het 
museum heb ik zo veel moois gezien en gehoord waardoor het verhaal erg duidelijk voor mij werd. 
Het was nu aan mij om dit te verwerken in een lessenserie.  

 



 

Het project 
Dit project gaf mij de kans om de punten die ik belangrijk vind in het onderwijs terug te laten komen 
in mijn zelfontworpen lessen. Mijn hoofddoel was: 
- De leerlingen beleven en ervaren het verhaal van de gouden helm en leren over de perioden waarin 
dit zich afspeelde.  

De domeinen waarmee ik aan de slag ben gegaan zijn de domeinen geschiedenis en dans/drama. 
Ook de domeinen taal en rekenen zijn terug te vinden. 

Door middel van verhalend ontwerpen heb ik vier lessen ontworpen voor in mijn stageklas waarbij 
het verhaal van Gebbel Smolenaars, de turfsteker die in 1910 de gouden helm vond in de Peel, en de 
belangrijkste verhalen, tijden en voorwerpen die bij het verhaal horen, op verschillende manieren 
aan bod komen. Deze lessen heb ik kunnen gebruiken voor de lessenserie voor het museum door 
hier kritisch op te reflecteren en evalueren.  

De lessen in het kort 
-Les 1: In les 1 stond de kennismaking met het verhaal centraal. Door middel van een raadsel heb ik 
het onderwerp geïntroduceerd en vervolgens heb ik een zelfgemaakte brief voorgelezen waarin 
Gebbel Smolenaars zijn eigen verhaal aan de leerlingen vertelde en de leerlingen vroeg om te helpen 
zijn verhaal verder te vertellen. Het doel van de les was dat de leerlingen aan het einde van de les de 
belangrijkste punten uit het verhaal konden halen, hun eigen mening gaven en kunnen 
beargumenteren waarom ze iets vonden.   
-Les 2: In les 2 stond tijdsbesef centraal. Na het ophalen van de voorkennis uit de vorige les door 
middel van de placemat, hebben de leerlingen een filmpje gezien over hoe Nederland eruit zag in de 
Romeinse tijd. De gouden helm is in de Romeinse tijd namelijk in de Peel terecht gekomen maar pas 
in 1910 gevonden. Het doel van de les was dat de leerlingen beseften dat er niet maar een paar jaar 
tussen de gebeurtenissen zat maar dat het eeuwen geduurd heeft voordat de helm gevonden werd. 
De opdracht bij deze les was een foto-opdracht waarbij de leerlingen foto’s op de juiste volgorde 
moesten leggen. 
-Les 3: Les 3 was een rekenles waarbij de leerlingen gingen rekenen met Romeinse cijfers. Veel 
voorwerpen die wij nu nog gebruiken komen uit de Romeinse tijd. Cijfers horen hier ook bij alleen 
zien ze er nu anders uit. Door de romeinse sommen te beantwoorden kwamen de leerlingen achter 
een code. Door deze code konden ze het slot openen en kregen ze een nieuwe brief van Gebbel 
Smolenaars. In deze brief stond de opdracht voor de volgende en laatste les.  
- Les 4: Les 4 was een drama les waarbij de dramavormen pantomime en tableau vivant een 
belangrijke rol speelden. De leerlingen kregen de keuze uit drie verhalen (waar ze eerder al over 
geleerd hebben) en twee spelvormen en gingen aan de slag met het ontwerpen en het maken van 
hun eigen toneelstuk. Het doel van deze les was dat de leerlingen het verhaal zouden beleven en 
ervaren.  
 
De lessenserie voor het museum bestaat uit vier lessen, namelijk: Een les voorafgaand aan het 
museumbezoek, een extra rekenles, een drama-opdracht in het museum en een evaluatie les na het 
museumbezoek. 
In de les voorafgaand aan het museumbezoek staat de kennismaking en tijdsbesef centraal, over de 
rekenles is hierboven te lezen, in het museum gaan de leerlingen aan de slag met de dramavorm 
tableau vivant en in de evaluatie les kijken de leerlingen kritisch naar het museumbezoek en 
beschrijven wat hen het meest is bijgebleven. 
Al deze lessen heb ik beschreven in een handleiding. 
 



 

Leeropbrengsten 
Ik heb van dit project geleerd dat je soms uit je comfort zone moet stappen en dingen gewoon moet 
proberen. Door kritisch naar theorie te kijken heb ik een lessenserie kunnen ontwerpen en hier 
leerdoelen aan kunnen koppelen voor mijzelf en voor de leerlingen. Allemaal passend bij een 
onderwerp. De leerlingen waren erg enthousiast. Niet alleen over de lessenreeks maar ook over het 
feit dat ze les in geschiedenis krijgen. 
 

Contact: 

Tess van Delft i.s.m. museum Klok en Peel.  (tess.vandelft@student.fontys.nl) 

 
 
 
 
 
 
 

 


