Lessenoverzicht De klas van ’45
Les 1 De schoolplaat

Les 2 Museumbezoek

Les 3 Wat oorlog met je doet

Facultatief: Oorlog in mijn dorp

Inhoud

Aan de hand van een schoolplaat en een
werkblad wordt de voorkennis van de
leerlingen over de Tweede Wereldoorlog
geactiveerd. Deze voorkennis is nodig voor
het museumbezoek.

Je bezoekt met de klas de
tentoonstelling De klas van '45 in het
Nationaal Militair Museum.

De leerlingen ontdekken dat thema's als
oorlog, onderdrukking, hoop of macht
inspiratiebronnen kunnen zijn voor
bijvoorbeeld een creatief product.

Een lokaal WO2-voorbeeld om met de klas
te bespreken.

Doel

De leerlingen weten wat de thema's inval,
bezetting, verzet, vervolging en bevrijding
inhouden en kennen de belangrijkste
begrippen die daarbij horen.
De leerlingen oefenen in goed kijken.
De leerlingen worden voorbereid op het
museumbezoek.

De leerlingen beleven scènes uit het leven
van kinderen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
De leerlingen ontdekken dat de Tweede
Wereldoorlog grote gevolgen had voor het
dagelijks leven van gewone mensen.

De leerlingen associëren op wat oorlog met
mensen doet.
De leerlingen vergroten hun
inlevingsvermogen en oefenen het vormen
van een mening.
Ze leggen verbanden tussen de thema's
en de emoties die ze daarbij voelen.

De leerlingen beseffen dat verhalen zoals
ze bij de Klas van '45 in het Nationaal
Militair Museum hebben gehoord, ook in
hun eigen woonplaats hebben
plaatsgevonden.
De leerlingen leren een standpunt in te
nemen en dat te beargumenteren.

Nodig

Digibord
Schoolplaat zonder cijfers
Schoolplaat met cijfers
Werkblad 1 inval
Werkblad 1 bezetting
Werkblad 1 verzet
Werkblad 1 vervolging
Werkblad 1 bevrijding
Bronnenblad bij werkblad 1
Werkblad 1 antwoorden

4 extra begeleiders
Rij-ouderbrief (Word)
Eigen vervoer naar het museum

Schoolplaat
Digibord
Informatie over de leerlingen uit de klas
van '45
5 vellen wit papier A3-formaat
5 pennen

Tijd

60 minuten

90 minuten

60 minuten

Fruitweg 48

■

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

■

15 min
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Lessenoverzicht De klas van ’45
Les 1 De schoolplaat
Voorbereiding

Fruitweg 48

■

Download de schoolplaat.
Kopieer werkbladen en bronnenblad voor
elke leerling (verdeel de thema's over
leerlingenduo's).

Postbus 160

■

3980 CD Bunnik

■

T: 030 - 659 55 20

■

Les 2 Museumbezoek

Les 3 Wat oorlog met je doet

Zorg dat les 1 is gedaan voordat je met de
klas het museum bezoekt.
Bekijk de trailer.
Regel vier extra begeleiders en geef hun de
verder aangevulde Rij-ouderbrief (Word). Er
kunnen maximaal 5 begeleiders mee naar
de educatieve ruimte. Dit is inclusief de
leerkracht. De overige begeleiders kunnen
op eigen gelegenheid de rest van het
museum bezoeken. Spreek van tevoren af
welke begeleiders met de kinderen
meegaan. Na afloop van de museumles kan
de klas nog in het museum blijven. Wil je
van deze mogelijkheid gebruik maken, meld
dit dan zo snel mogelijk bij Mélanie Péro
(Kunst Centraal).
Verdeel de klas van tevoren in vijf groepen.

Download de schoolplaat en zet hem klaar
op het digibord.
Zorg voor een ruimte waar groepjes
leerlingen rustig kunnen werken.

F: 030 - 659 05 10

■

E: info@kunstcentraal.nl

■

Facultatief: Oorlog in mijn dorp
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