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Inleiding 
Beste lezer, mijn naam is Bram van Veenendaal en ik zit in het derde jaar van de Pabo, voor 
mijn studie heb ik een lessenreeks gemaakt over Anne Frank voor groep 3. In deze 
lessenreeks ligt de focus op de vrijheid van Anne Frank die steeds minder werd in de tweede 
wereldoorlog. In de lessenreeks ligt de focus op Aardrijskunde en Dans/ Drama omdat dit 
mijn profilering was. Verder komt geschiedenis, rekenen, taal en BeVo terug. Deze reeks is 
uit te voeren in elke groep 3 klas. Hopelijk heb je er heel veel plezier van! De lessen zijn zo 
ontworpen dat de leerlingen geen voorkennis nodig hebben over Anne Frank, dit kan 
natuurlijk wel! In dit document leg ik kort uit wat de verschillende lessen inhouden.  

Voor deze lessenreeks heb ik samengewerkt met een culturele instelling in Den Bosch 
genaamd Huis73, voor hen was het belangrijk dat ik ook een leraar pakket maakte zodat 
elke leerkracht dit kon geven in zijn of haar klas, ook hebben ze mij ondersteund in het 
maken en onderbouwen van de lessen. Het was een fijne samenwerking waarvan ik veel 
geleerd heb.  

Les 1  
De eerste les is ter introductie van het onderwerp. Dit gebeurt aan de hand van een 
theatrale inleiding. Het is van belang dat de leerkracht zich verkleed voor de theatrale 
inleiding, dit zorgt voor een grote betrokkenheid van de leerlingen. Deze theatrale inleiding 
kan gegeven worden zonder dat de leerlingen voorkennis hebben over Anne Frank. In de les 
ga je samen met de leerlingen een geheimzinnige doos in de klas verder ontdekken, hier zit 
het dagboek van Anne Frank in en een USB-stick. Aan de hand van het dagboek worden de 
leerlingen meegenomen in het globale verhaal van Anne Frank. Op de USB-stick staan drie 
audio fragmenten waar Anne Frank vertelt over haar leven, aan de hand van de audio 
fragmenten voer je een gesprek met de leerlingen. Dit zijn drie audiofragmenten waarbij 
Anne Frank steeds minder vrijheid krijgt.  

Les 2 
Voor les twee is wat voorwerk nodig. Het voorwerk houdt in dat je: of de kinderen een brief 
mee naar huis geeft met een opdracht die ze met hun ouders kunnen doen. Of indien 
mogelijk een kleine excursie organiseert binnen de omgeving van de school. In dit voorwerk 
gaat de leerling kijken naar zijn eigen omgeving. Hoe zien de huizen eruit, wat vinden ze fijn 
en wat vinden ze minder fijn, ook staat in de brief dat de leerlingen twee foto’s moeten 
meenemen voor de les. In de les ga je samen met de leerling kijken naar de huizen en de 
omgeving waar ze wonen. Dit ga je dan vergelijken met de omgeving waar Anne Frank 
woonde, hoe zag het er toen uit en hoe ziet het er nu uit? Het is een leuke les voor kinderen 
met als kernconcept van Aardrijkskunde dat een plaats iets tijdelijks is en kan veranderd.  



Les 3 
In les drie ga je aan de slag met een dansles. De muziek die je gaat gebruiken staat op 
spotify, je kunt ook je eigen muziek kiezen. Het belangrijkste is dat je in deze les meedoet als 
docent, je bent een voorbeeldrol en de leerlingen zullen dan ook beter meedoen. Hou de 
lijntjes ook kort met de leerlingen en vertel aan het begin van de les wat je van ze verwacht. 
De les is ontworpen om het idee van een vrije en onvrije Anne Frank naar voren te halen. In 
de les gaan kinderen eerst vrij dansen en dan onvrij, de manier van onvrij visualiseer je met 
de leerlingen door een neppe pot lijm over jezelf heen te gooien, samen met de leerlingen 
ga je ontdekken hoe je danst als je helemaal plakt, dit koppel je aan het onvrije gevoel.  

Les 4 
In les vier zijn we aan de slag gegaan met een rekenopdracht. Deze rekenopdracht sluit aan 
bij wat de leerlingen moeten kunnen in groep 3. Voor deze les is het belangrijk dat de 
leerlingen al bezig zijn met getallen van 0-50. Het verhaal van de les is dat de Duitsers alle 
huisnummers verstopt hebben van de huizen in Amsterdam, hierdoor kunnen de Joden niet 
meer onderduiken, aan de leerlingen is het om de huisnummers weer bij de juiste huizen te 
leggen. In de les zit ook nog een uitleg over de getallen.  

Les 5 
In de laatste les van deze lessenreeks is de kern het evalueren en herhalen van de afgelopen 
lessen. Het belangrijkste aspect van het verhaal is de vrijheid die Anne Frank werd 
afgenomen. Hier zijn ze in de verschillende domeinen mee in aanraking gekomen. In deze 
les doorloop je alle lessen nog een keer grondig, dan leg je het idee van een woord-web uit 
aan de leerlingen. Voor de verwerking gaan de kinderen een teken-web maken over de 
verschillende lessen. Daarna bespreek je met de leerlingen wat de tekeningen te maken 
hebben met de lessen en hoe ze verbinden met het verhaal van Anne Frank.  

Slot 
Deze lessenreeks heeft mij zelf erg veel tijd gekost, de ervaring met het geven van deze 
lessen was fantastisch, de leerlingen waren erg gemotiveerd en daardoor heb ik van elk 
moment genoten. Ik hoop dat je als lezer een kleine indruk hebt gehad van de verschillende 
lessen, wil je meer weten kun je altijd contact opzoeken met mij!  
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