Cultuureducatie met Kwaliteit
Doorlopende leerlijn erfgoed
Groep 5
Lessenreeks passend bij ‘Tijd van monniken en ridders’
Deze leerlijn is ontwikkeld door Museum De Voorde.

‘Een dagje op Kasteel
Palenstein’

Informatie over ‘Een dagje op Kasteel
Palenstein’
Groep 5, Les ‘Een dagje op Kasteel Palenstein’ ontwikkeld bij de geschiedenisperiode ‘Tijd van monniken en
ridders’, 1 les van 60 minuten.
Doel van de lessenreeks:
Leren over de Middeleeuwen en de bewoners van kasteel Palenstein, dat in de Middeleeuwen in de
Dorpsstraat in Zoetermeer stond. De leerlingen maken kennis met authentieke voorwerpen (erfgoed) uit die
tijd. Ze leren wat er toen anders was dan nu. Ze vormen zich een beeld van de Middeleeuwen in Zoetermeer
aansluitend op hun eigen belevingswereld.
Locatie:

Op school in de klas.

Kosten:

€55 per groep.

Materiaallijst:
Museumles op school:

Introductie les:

Alle materialen, zoals authentieke voorwerpen uit de Middeleeuwen,
worden meegebracht door de museumdocent.
Mogelijkheid om een powerpointpresentatie te laten zien.
Schrijfmateriaal

Kasteel
Palenstein

Hoe zagen ze er
uit?

Dagelijks leven

Wat hebben we
geleerd?

Hoe zag het dagelijks leven op kasteel Palenstein er in de Middeleeuwen uit? Wat maakten de bewoners mee
op een doordeweekse dag? Met behulp van opdrachten vergelijken de leerlingen samen met de
museumdocent hun eigen leven met dat van de bewoners van Kasteel Palenstein.

Deze lessenreeks sluit aan bij de doorlopende leerlijn
Cultuureducatie met Kwaliteit in Zoetermeer. Meer
informatie over Cultuureducatie met Kwaliteit vind je hier.
De leerlijn erfgoed is ontwikkeld door Museum De Voorde.
Neem bij vragen contact op via
educatie@museumdevoorde.nl

‘Een dagje op Kasteel Palenstein’
Groep 5, lessenreeks ‘Een dagje op Kasteel Palenstein’, deze les wordt gegeven door de museumdocent in de
klas.
Lesdoel:
Benodigde materialen:

Opdrachten:

De leerlingen ontdekken aan de hand van voorwerpen verschillen tussen
het leven in de Middeleeuwen en nu.
Alle materialen, zoals authentieke voorwerpen uit de Middeleeuwen en een
USB-stick met beeldmateriaal, worden meegebracht door de
museumdocent.
Schrijfmateriaal
Kasteel
Palenstein

Hoe zagen ze er
uit?

Dagelijks leven

Wat hebben we
geleerd?

Introductie:
Hoe zag het dagelijks leven op kasteel Palenstein er in de Middeleeuwen uit? Wat maakten de bewoners mee
op een doordeweekse dag? Met behulp van opdrachten vergelijken de leerlingen samen met de
museumdocent hun eigen leven met dat van de bewoners van Kasteel Palenstein.
Oriënteren:

Kasteel Palenstein

10 minuten

Opdracht:. De leerlingen leren de bewoners van Kasteel Palenstein kennen.
Reflecteren: Wie zou je willen zijn: Ridder Willem, Jonkvrouw Machteld, Jan, Aernt of Otte en waarom?
.
Onderzoeken:

Hoe zagen ze er uit?

10 minuten

Opdracht: Was de kleding anders dan nu? De museumdocent vertelt en twee leerlingen (jongen en meisje)
verkleden zich met eenvoudige middeleeuwse kleding.
Reflecteren: Zou je aan de kleding kunnen zien of iemand rijk of arm was?

Uitvoeren:

Dagelijks leven

30 minuten

Opdracht: De leerlingen ontdekken van alles over die tijd aan de hand van voorwerpen van toen en nu.
Reflecteren: Is een dag altijd voor iedereen hetzelfde? Zijn er bijzondere dagen?
Evalueren:

Wat hebben we geleerd?

Opdracht: Met zijn allen vatten we de les en de opdrachten samen.
Reflecteren: Wat zijn de grootste verschillen tussen een dag toen en nu?

10 minuten

