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De doelen van het project:  

Tijdens dit project staat er één overkoepelend doel centraal. Dat is namelijk dat de leerlingen kennis 
opdoen over de levenswijze in Nederland tijdens de prehistorie. Daarnaast heeft elke les ook zo zijn 
eigen doelen binnen het overkoepelende doel. Deze doelen verdeel ik onder in kennis-, vaardigheids-
, proces- en productdoelen. Deze doelen zijn weer gekoppeld aan de kerndoelen en helpen bij het 
behalen van het overkoepelende doel.  

Tijdens dit project werken de leerlingen ook aan historisch tijdsbesef en historisch denken en 
redeneren.  

De inhoud van het project:  

Het project bestaat uit zeven lessen die gaan over de prehistorie. Binnen dit project komen meerdere 
vakgebieden aan bod. De vakgebieden die centraal staan, zijn geschiedenis en dans/drama. Ik heb er 
voor gekozen om dans/drama in te zetten als middel voor het leren van geschiedenis. Tijdens het 
project gebruiken de leerlingen dans/drama om de kennis te verwerven en eigen te maken. Hoe ik 
dit heb gedaan, beschrijf ik hieronder bij de korte uitwerking van de lessen.  

De andere vakgebieden; natuur en techniek, aardrijkskunde, rekenen, taal, beeldende vorming en 
muziek, komen aan bod door middel van meervoudige intelligentie kaarten. Dit zijn opdrachtkaarten 
die te maken hebben met de prehistorie en sluiten aan bij de meervoudige intelligentie van de 
kinderen. Deze kaarten dagen de kinderen uit om zelf op zoek te gaan naar informatie en dieper in te 
gaan op een bepaald onderwerp. Een voorbeeld hiervan is dat de leerlingen gaan nadenken over de 
taal van vroeger. Hoe zouden de mensen in de prehistorie met elkaar praten? Deze kaarten maken zij 
tussen de lessen door.  

Zoals ik al zei, bestaat het project uit zeven lessen. Hieronder volgt heel kort de opbouw van deze 
lessen. Wat ik precies gedaan heb tijdens de lessen, vertel ik tijdens de presentatie.  

Les 1:  
De eerste les staat het activeren van de voorkennis en het introduceren van het tijdvak centraal.  

Les 2:  
De tweede les gaat het over de levenswijze van jagers en verzamelaars. Tijdens deze les krijgen de 
kinderen hier informatie over d.m.v. een film.  

Les 3:  
De derde les gaat ook over de levenswijze van jagers en verzamelaars, maar dit is een drama les. De 
leerlingen gebruiken de kennis van de vorige les om de activiteit uit te voeren. Op deze manier 
herhalen zij de kennis en maken zij deze inzichtelijk. Ze kruipen zelf in de huid van een 
jager/verzamelaar.  



Les 4:  
De vierde les gaat over de levenswijze van de eerste boeren. Tijdens deze les krijgen de kinderen hier 
informatie over d.m.v. een film.  

Les 5: 
De vijfde les gaat ook over de levenswijze van de eerste boeren, maar dit is een drama les. De 
leerlingen gebruiken de kennis van de vorige les om de activiteit uit te voeren. Op deze manier 
herhalen zij de kennis en maken zij deze inzichtelijk. Ze kruipen zelf in de huid van een boer.  

Les 6:  
De zesde les gaat over archeologie. De kinderen hebben nu kennis opgedaan over de levenswijze, 
maar hoe komen wij aan deze kennis? Tijdens deze les komt het Vorstengraf van Oss naar voren met 
het zwaard van Oss.  

Les 7:  
De zevende les, is de laatste les. Tijdens deze les sluiten we het project af met een tentoonstelling. 
De kinderen presenteren de voorwerpen die gemaakt zijn en vertellen hier wat over.  

De samenwerking met het stadsarchief Oss: 

Voor dit project heb ik samengewerkt met het stadsarchief Oss. Vanuit daar heb ik een leskist mogen 
lenen, genaamd “Het zwaard van Oss, leven in de ijzertijd”. Deze leskist zet ik in tijdens de zesde les. 
Daar gaat het namelijk over archeologie. In de leskist zitten een aantal mooie voorwerpen. Deze ga ik 
met de kinderen bekijken om er zo achter te komen wat het is. Daarna gaan we kijken of we het 
voorwerp nu ook nog gebruiken, maar het misschien wel een andere naam heeft gekregen. De leskist 
zou, in een situatie zonder corona, nog beter tot zijn recht komen, maar helaas is het niet anders.  

De leeropbrengsten voor de kinderen:  

Het project heb ik helaas nog niet helemaal kunnen afronden. Wel kan ik al het een en ander 
vertellen over de leeropbrengsten die het gaat hebben voor de kinderen. De kinderen ontwikkelen 
zich namelijk met betrekking tot het historisch bewustzijn en het historisch redeneren en denken. De 
kinderen vergelijken de levenswijze van jagers en verzamelaar, de eerste boeren en ons. Hierbij 
kijken ze naar overeenkomsten en verschillen. Daarnaast zijn ze d.m.v. de drama lessen op een 
spelende wijs bezig met het leren van geschiedenis.  
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