(Online) gastles over Vrijheid
Primair onderwijs; groep 6 t/m 8 – voortgezet onderwijs; klas 1 en 2
Bij het Drents Archief bewaren we eeuwenoude papieren. Kaarten, foto’s, brieven, dagboeken. Al
deze archiefstukken vertellen ons verhalen over het verleden. Vandaag komt de educatief
medewerker van het Drents Archief langs bij jullie op school of zien jullie haar op het scherm. Ze
heeft een heel bijzonder kistje: een kistje vol verhalen. Samen gaan we deze verhalen ontdekken.
Achter een heel normaal papiertje, kan een heel bijzonder verhaal zitten. Bijvoorbeeld het verhaal
over Harry Schackmann, een jonge jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog moest vluchten voor
de honger. Hij vluchtte samen met zijn zusje naar Drenthe.
We onderzoeken archiefstukken over vrijheid en ontdekken de verhalen over de vluchtelingen in
Drenthe. Kan jij net als Harry schrijven met een kroontjespen? Vervolgens test je je kennis via een
interactieve quiz. Wat heb jij nu onthouden van alle verhalen? En welke leerling mag zich de
archiefexpert van de klas noemen?
Deze les kan zowel in de klas gegeven worden als online, waarbij de leerlingen en leerkracht via
videoverbinding deelnemen. De leerlingen en leerkracht kunnen hierbij in de klas aanwezig zijn, maar
ook vanuit huis meedoen. Indien de les online gegeven wordt zorgt de educatief medewerker ervoor
dat alle materialen van tevoren bij de school of leerkracht afgeleverd worden.
Dit lesprogramma kan aansluiten bij de voorstelling ‘nachtreis’ van Sahand Sahebdivani.
Aansluitende kerndoelen
Het programma kan lesstof vervangend zijn, maar ook als aanvulling voor de geschiedenislessen op
school worden ingezet. Het programma sluit aan op kerndoelen 51 t/m 53 en behandelt de
tijdvakken: tijd van pruiken en revoluties en tijd van wereldoorlogen en holocaust.
Informatie & aanmelden








Doelgroep: primair onderwijs; groep 6 t/m 8 en voortgezet onderwijs; klas 1 en 2
Groepsgrootte: 1 klas (circa 15-30 leerlingen)
Kosten: € 4,- per leerling
Wanneer: op afspraak, maandag t/m vrijdag
Duur van het programma: 60 minuten
Waar: op school of online
Meer informatie en aanmelden: neem contact op met een van onze educatief
medewerkers via de website

