Lessenoverzicht Rondje om de kerk
Les 1 Een brief en een antwoord

Les 2 De kerk als landmark

Les 3 Rondje om de kerk in Amerongen

Inhoud

De leerlingen ontvangen een brief en
bestuderen een dagboekfragment en een
oude prent.
Ze beantwoorden de brief. De plaats
waarnaar de briefschrijver op zoek is, blijkt
de woonplaats van de leerlingen te zijn!

De leerlingen maken kennis met de kerk als
landmark en een kerk in hun eigen
woonplaats.

De leerlingen maken onderweg naar de
kerk een fotoserie.
In de kerk luisteren ze naar het verhaal van
Frederik en ontdekken zo naar wie hij op
zoek is.

De leerlingen maken in de klas een
tentoonstelling van een kerk van dozen.

Doel

De leerlingen kunnen informatie uit
verschillende historische bronnen halen.
De leerlingen kunnen zich inleven in een
andere tijd.

De leerlingen weten dat kerktorens op
elkaar lijken maar toch verschillend zijn.
De leerlingen kunnen voeten omrekenen
naar meters.
De leerlingen kunnen observeren en
vergelijken.

De leerlingen leren zien dat de kerk nu
minder herkenbaar is als landmark dan
vroeger.
De leerlingen kennen de kerk in de eigen
woonplaats.

De leerlingen reflecteren op het project.
De leerlingen verwerken de informatie en
belevenissen uit het project in een creatief
product.

Nodig

Brief
Dagboekfragment
Oude prent (jpg)
Beursje (pdf)
Stroken wit papier, pennen

Informatie over de kerk in Amerongen
Tekening van kerktorens uit de 18e eeuw
(jpg)
De kerk(toren) van Amerongen toen en
nu (jpg)
Werkblad Kerktorens (pdf) en antwoorden
(pdf)
Stroken geel papier, pennen

Uitnodigingsbrief
Rooster kerkbezoek
Stroken blauw papier, pennen
Digitale camera
Informatie over de kerk

Materiaal uit voorgaande lessen: Brief;
Dagboek; Oude prent (jpg); Beursje (pdf);
Informatie over de kerk; Tekening van
kerktorens uit de 18e eeuw (jpg);
Uitnodigingsbrief; foto’s van het
kerkbezoek, de gekleurde stroken met de
afgemaakte zinnen
Dozen
Stroken oranje papier
Teken- en knutselspullen, tekenpapier (bijv.
rol bruin pakpapier van Ikea van 1 meter
breed om de kerk op te tekenen)
Eventueel oude voorwerpen

Tijd

45 minuten

40 minuten

Voorbereiding op school: 10 minuten
Vertelling in de kerk: 45 minuten (excl.
reistijd)
Afsluiting op school: 15 minuten

90 minuten
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Voorbereiding
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Les 2 De kerk als landmark

Les 3 Rondje om de kerk in Amerongen

Les 4 Een kerk van dozen

Lees de brief en het dagboekfragment en
print ze uit, net als de afbeelding van de
oude pagina uit het dagboek.
Bekijk de oude prent en het beursje en print
ze uit.
Hang alle prints goed zichtbaar in de klas
op.

Kopieer Werkblad Kerktorens (pdf) voor alle
leerlingen.
Lees en bekijk: informatie over de kerk in
Amerongen, tekening van kerktorens uit de
18e eeuw.

Bekijk het rooster om te zien wanneer je de
kerk bezoekt en hoe laat en waar je
verwacht wordt.
Regel indien nodig een paar hulpouders
voor het kerkbezoek, en zorg dat ze weten
wat er van hen wordt verwacht.

Verzamel voldoende dozen. Zet alle
materialen klaar.
Denk van tevoren over de volgorde van
werken en activiteiten na. Wanneer de
dozen apart worden versierd, is het slim dit
te doen voor ze aan elkaar geniet of geplakt
worden.
Teken de contouren van de kerk alvast met
houtskool op het vel papier. Tip: Verdeel
het papier in gelijke vlakken en doe
hetzelfde met een foto van de kerk. Teken
de lijnen van de kerk over in de vlakken op
het papier.
Maak groepjes. Welk groepje schildert de
kerk? Wie beplakt de dozen? Wie stapelt
en plakt? Wie maakt een mooie
fotocollage? Wie zorgt voor de zinnen?
Creëer een plek in de klas (of in de school)
waar je de kerk kunt tentoonstellen.
Bijvoorbeeld in een gang, zodat hij als een
landmark in de verte te zien is.
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