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Groeten uit Brabant



Groep 3
Tonnie en Kee in Keutelree!

Opa Tonnie woont al 50 jaar in de grote stad New York. 

Nu komt hij op bezoek bij zijn zus Kee in het Brabantse 

dorpje Keutelree. De leerlingen gaan met opa Tonnie op 

onderzoek uit: wat is het verschil tussen een dorp en 

een stad? Wat zijn de verschillen met 50 jaar geleden? 

Als afsluiting wordt er een groot ouderwets feest 

gehouden voor de leerlingen én hun opa’s.

Groep 5,6,7,8
Museumschatjes

Elk jaar in oktober en november kunnen 25.000 leerlingen 

gratis naar een van de vele musea die Noord-Brabant 

rijk is. Met het meegeleverde lesmateriaal kunt u bij elk 

deelnemend museum aan de slag. U ontvangt in het 

voorjaar een brief waarin staat hoe u zich kunt inschrijven. 

Wees er op tijd bij, want de inschrijving zit elk jaar vol!

Groep 6
Zo gaat de molen!

Een voorleesverhaal over molenjongens Dries en Henk is 

het begin van een project waarin de leerlingen molenexpert 

worden. Zo komen de thema’s techniek, grondstoffen, kunst 

en taal aan bod en gaat de klas goed voorbereid op bezoek 

bij een molen in de buurt.

Groep 6,7,8
De Romeinse tijd in Brabant

Een grote leskist vol met voorwerpen uit de Romeinse tijd. 

Voorwerpen die lijken op spullen die we nog steeds gebruiken, 

en die de Romeinen naar onze streken hebben gebracht. 

De leerlingen kunnen aan de hand van werkbladen en 

opdrachten de voorwerpen onderzoeken. Aanraken moet!

Lesmateriaal

Erfgoed Brabant heeft lesmateriaal voor alle leerjaren van het basisonderwijs. 

Kijk op www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs voor meer informatie en het hele 

aanbod aan lesmateriaal. Hieronder staat een aantal projecten uitgelicht.

Hulpmiddelen voor in uw les

Erfgoed Brabant ontwikkelt materiaal om uw erfgoedlessen 

nog beter te maken.

Wijzer met erfgoededucatie 
is een handleiding  voor leerkrachten basisonderwijs. 

Met de handleiding krijgt u meer inzicht in de bedoeling 

van erfgoededucatie en weet u waar u aan werkt. In de 

handleiding vindt u de volgende onderdelen:

    * Wat is erfgoededucatie?

    * De leerdoelen voor erfgoededucatie voor groep 1 t/m 8

    * Vijf gouden regels voor goede erfgoedlessen

    * Aan de slag met de leerdoelen

Wijzer met erfgoededucatie geeft uw schoolteam handvatten voor 

het samenstellen van het cultuuronderwijs voor wat betreft erfgoed-

educatie. De leerdoelen geven daarnaast zicht op de culturele 

ontwikkeling van de leerlingen. U kunt de Wijzer downloaden op 

www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs.

De Canon van Lammers
De Canon van Lammers is een 10-delige televisieserie 

waarin Frank Lammers in zijn oude rammelbak door 

het Brabantse land rijdt, op zoek naar plekken waar 

de grond trilt van de geschiedenis. De uitzendingen 

zijn in zijn geheel terug te kijken via Uitzending 

gemist van Omroep Brabant.

U kunt de Canon van Lammers ook gebruiken in de klas. Daarvoor 

zijn de afleveringen opgeknipt in losse items die per onderwerp en 

chronologisch gerangschikt zijn. Dat levert 27 losse items op die u kunt 

gebruiken als aanvulling op uw geschiedenisles over bijvoorbeeld de 

Romeinen of de Tweede Wereldoorlog. Bekijk de losse fragmenten op 

www.regiocanons.nl/noord-brabant. Hier vindt u bovendien bij een 

aantal items lesmateriaal.

Blikken op Brabant, de canon van 
Nederland in Noord-Brabants perspectief

De publicatie ‘Blikken op Brabant – de canon van 

Nederland in Noord-Brabants perspectief’ geeft 

een toegankelijk, beknopt en verrassend overzicht 

van de Brabantse geschiedenis. U vindt hierin ook 

de verhalen die horen bij de figuurtjes op de voorkant 

van deze poster! Blikken op Brabant is te bestellen 

via de webwinkel van Erfgoed Brabant.

Cursussen voor leerkrachten

Wilt u de kwaliteit van erfgoededucatie bij u op school verbeteren? Erfgoed Brabant 

kan u hierbij ondersteunen. Dat doen we onder andere door deskundigheids-

bevordering van ICC’ers en teams van leerkrachten in het basisonderwijs. 

Voor scholen die erfgoed als onderdeel van cultuureducatie op school willen 

aanbieden:

      * Erfgoed in de klas! De Basis: een laagdrempelige kennismaking  

         met erfgoededucatie

Voor scholen die extra aandacht willen geven aan erfgoededucatie op school:

      * Verder met erfgoed: aanzet tot een leerlijn

      * Verder met erfgoed: leerlijn onder de loep

      * Het verhaal van Brabant, in samenwerking met Het Noordbrabants Museum

      * Professor in de klas: dialect en identiteit

Nieuwsgierig geworden? Kijk op: www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs

073 – 615 62 62       |       Info@erfgoedbrabant.nl

Kijk voor al ons aanbod op  www.erfgoedbrabant.nl/onderwijs

erfgoed brabant


