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KORTE OMSCHRIJVING ACTIVITEIT / OPDRACHT

Lesvoorbereidingsformulier

LEERGEBIED(EN)
(aanvinken wat van toepassing is)

 Bewegingsonderwijs en sport

 Engels

 Kunstzinnige oriëntatie

 Oriëntatie op jezelf en de wereld

• De wereld is ruimte en tijd

• Mens en samenleving

• Natuur en techniek

 Rekenen / wiskunde

 Taal / Nederlands

DISCIPLINE(S) 
(aanvinken wat van toepassing is)

 Architectuur

 Beeldende vorming

 Dans

 Erfgoed

 Literatuur

 Media

 Museum

 Muziek

 Theater

21st CENTURY SKILLS
(aanvinken wat van toepassing is)

 Samenwerken

 Probleemoplossend vermogen

 ICT geletterdheid

 Creativiteit

 Kritisch denken

 Communiceren

    Sociale en culturele vaardigheden



DE WORKSHOP SLUIT AAN BIJ DE VOLGENDE KERNDOELEN

BENODIGDE MATERIALEN



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 1

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

LESDUUR

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 2

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR LESDUUR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 3

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR LESDUUR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:



Lesvoorbereidingsformulier

LESMOMENT 4

DATUM EN TIJD

VOORAF EN BIJZONDERHEDEN

LOCATIE

 Groepsleerkracht

 Workshopgever

DE LES WORDT GEGEVEN DOOR LESDUUR



BEGINSITUATIE

LESDOEL

INLEIDING MATERIALENMinuten:



KERN MATERIALENMinuten:



SLOT

VERDIEPENDE LAAG

MATERIALEN

MATERIALEN

Minuten:


	Naamloos

	Tekstveld 151: Arend van Dam heeft voor Kasteel Hoensbroek een spannend verhaal geschreven over 2 ridders. De leerlingen lezen het verhaal en gaan daarna naar Kasteel Hoensbroek om dit spannende verhaal zelf te beleven. Opgesplits in de twee kampen van de 2 ridders uit het boek gaan ze op ontdekkingstocht door het kasteel. Ze komen al doende erachter dat door samen te werken ze verder kunnen komen dan alleen . Als afsluitende opdracht maakt elke leerling zijn eigen ridder zegel en drukt deze af in echte lak. 
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	Tekstveld 244: Ridder zonder kasteel 
	Tekstveld 245: Beleef het verhaal in Kasteel Hoensbroek
	Tekstveld 154: Nederlands 1. Leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. Oriëntatie op jezelf en de wereld. Mens en samenleving34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. Oriëntatie op jezelf en de wereld. Tijd52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. Kunstzinnige Oriëntatie56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. 
	Tekstveld 155: Boek: Ridder zonder Kasteel30 x kopie van het boek "Ridder zonder kasteel'30 werkboekjes30 potloden/pennenKleislijpersmaterialen om klei te bewerken voorbeeld zegel (3 delen)30 schetsbladen voor de zegel30 stuks overtrek papieroliekwast 30 stuk bakpapier30 stuk papierlakstaven lakpistool verlengsnoer
	Tekstveld 128: Ridder zonder Kasteel
	Tekstveld 129: 
	Tekstveld 130: klaslokaal 
	Tekstveld 131: 60 minuten
	Selectievakje 19: Ja
	Selectievakje 20: Off
	Tekstveld 218: De groepsleerkracht besluit voor aanvang of de leerlingen de tekst stil zelf lezen of dat hij wordt voorgelezen (door de groepsleerkracht of door de leerlingen). Kijk qua tijdsinvestering wat het handigst is en wanneer de leerlingen de tijd krijgen om te lezen/ voorgelezen te worden. Dit hoeft niet in een les van 60 minuten te gebeuren, maar kan opgesplitst worden in meerder lesmomenten. Daarnaast besluit de groepsleerkracht welke opdrachten uit de werkboekjes hij de leerlingen voor vertrek naar het kasteel wil laten invullen, dit is een extra verdieping en niet vereist bij het bezoek. Er kan ook gekozen worden om een deel te maken. 
	Tekstveld 133: De leerlingen hebben nog geen voorkennis van "Kasteel Hoensbroek". Ze kennen wellicht verhalen over kastelen en ridders. Verhalen over de  middeleeuwse kastelen in onze buurt zijn hen nog vreemd. 
	Tekstveld 246: De leerlingen leren het "Kasteel Hoensbroek" kennen door het verhaal. Ook leren ze middeleeuwse woorden en gebruiken. 
	Tekstveld 134: 10
	Tekstveld 135: De groepsleerkracht vertelt dat ze binnenkort naar "Kasteel Hoensbroek" gaan. Er wordt geïnventariseerd welke leerlingen hier al eens zijn geweest. Laat hen iets vertellen over de ervaringen en bespreek in het gesprek wat de leerlingen al weten over Kasteel Hoensbroek en kastelen in het algemeen. Op die manier wordt de voorkennis geactiveerd.Vertel de leerlingen vervolgens dat er een verhaal is over het kasteel dat waargebeurd is (leg indien nodig 'waargebeurd' uit). Het verhaal is opgeschreven door Arend van Dam in het boek 'Ridder zonder Kasteel'. 
	Tekstveld 136: 30 boeken "Ridder zonder kasteel" door Arend van Dam 
	Tekstveld 247: 50
	Tekstveld 248: Vervolgens wordt het boek voorgelezen. Kies voor een manier die bij  u en de klas past en wat de leerlingen gewend zijn. Let op qua tijdsinvestering, in hoeverre u hier de tijd voor heeft. Hier een aantal suggesties:- De groepsleerkracht leest voor; op een vast gekozen moment leest de groepsleerkracht steeds 1 hoofdstuk uit het boek voor. Het boek heeft 11 hoofdstukken. - Stil zelf lezen; alle leerlingen krijgen een uitgeprinte kopie van het verhaal en kunnen in hun eigen tijd het verhaal lezen. - De leerlingen lezen voor; op een vast gekozen moment leest een leerlingen steeds 1 hoofdstuk uit het boek voor. De groepsleerkracht kan besluiten het boek rond te laten gaan door de klas of alle leerlingen een kopie te geven zodat ze kunnen meelezen. Bijzonderheden:Indien dit klassikaal gedaan wordt kan er stil gestaan worden tijdens het voorlezen bij moeilijke/oude woorden, dit kan ook aan het einde van elk hoofdstuk gedaan worden. Op pagina 16, 21, 31, 37, 56, 60 en 74 staat extra informatie over het kasteel en middeleeuwse gebruiken. U kunt ervoor kiezen dit ook voor te (laten) lezen tijdens het verhaal. Of u kunt dit aan het einde van het verhaal vertellen. De korte stukjes hebben bijna allemaal betrekking op iets dat in het verhaal  gebeurd en daarom raden wij aan om ze tijdens het voorlezen mee te nemen. 
	Tekstveld 249: 30 Boeken "Ridder zonder kasteel" door Arend van Dam 
	Tekstveld 253: 10
	Tekstveld 254: Als het verhaal uit is kunnen de leerlingen aan de slag met het werkboekje. Hierdoor leren de leerlingen nog meer over het kasteel en de middeleeuwse gebruiken. U kunt er voor kiezen de leerlingen niet alle opdrachten uit het werkboek te laten maken. Lees voor het uitdelen zelf het boekje door en bekijk welke opdrachten het meest geschikt zijn voor uw leerlingen. Het is niet nodig voor de opdrachten in het kasteel dat dit werkboekje is behandeld voordat u naar "Kasteel Hoensbroek" komt. Het is echter wel aan te raden om de leerlingen wel aan de slag te laten gaan met het boekje omdat het een verwerking en verdieping van het verhaal is.  Het verhaal dat ze hebben gelezen zal het beginpunt zijn voor een speurtocht door het kasteel. Het verhaal is essentieel bij het maken van de opdrachten. 
	Tekstveld 257: Als verdiepings opdracht kunt u met de leerlingen de opdrachten op de onderstaande pagina maken. http://www.youngcrowds.nl/kasteelhoensbroekDe eerste drie hoofdstukken zijn geschikt voor de leerlingen van groep 5/6. Dit zijn: 1: Van vestiging tot residentie2: Leven in het kasteel 3: Eten in het kasteel Deze opdrachten vertellen de leerlingen nog meer over het leven in het kasteel ten tijde van het verhaal. 
	Tekstveld 255: 30 werkboekjes30 potloden/pennen
	Tekstveld 258: website: http://www.youngcrowds.nl/kasteelhoensbroek
	Tekstveld 156: Ridder zonder Kasteel
	Tekstveld 160: 
	Tekstveld 259: 
	Tekstveld 260: Kasteel Hoensbroek 
	Tekstveld 261: 60 minuten
	Selectievakje 51: Off
	Selectievakje 52: Ja
	Tekstveld 262: Lesmoment 2 en 3 vormen samen één lang Kasteelbezoek van twee uur. Er is ruimte voor een korte pauze, met een tussendoortje, als de leerlingen dat bij zich hebben. De leerlingen zullen in het kasteel in groepjes gaan rondlopen. We willen u vragen om van te voren de leerlingen in 6 groepen te verdelen. (indien er minder dan 24 leerlingen in de klas zitten is het de bedoeling zoveel mogelijk groepen met minimaal 4 leerlingen te maken). Elk groepje zal los van elkaar een aantal opdrachten uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt willen wij u vragen voor 6 begeleiders te zorgen. De begeleiders hebben alleen als taak om toezicht te houden. De leerlingen moeten zelf de route vinden en de opdrachten uitvoeren. Het kasteel is een museum en ook al mogen de leerlingen vrij rondlopen in het kasteel toch willen wij u vragen om de leerlingen en de ouders te instrueren dat er niets in het kasteel mag worden aangeraakt tenzij dit er expliciet bij wordt vermeld. 
	Tekstveld 263: De leerlingen hebben voor het bezoek het boek "Ridder zonder kasteel" van Arend van Dam gelezen en kunnen het verhaal navertellen.  De leerlingen hebben een beeld van het leven in een kasteel. 
	Tekstveld 264: De leerlingen leren over het kasteel en de mensen die in het kasteel woonden. 
	Tekstveld 265: 15
	Tekstveld 266: De workshopgever ontvangt de leerlingen en neemt hen mee naar de kasteel zolder. In deze ruimte kunnen de leerlingen hun jassen en eventueel tassen kwijt. De workshopgever gaat in gesprek met de leerlingen over wat ze al weten van het kasteel na het lezen van het verhaal.  Tevens zal worden doorlopen wat er die dag wordt gedaan en de regels worden benoemd.  
	Tekstveld 267: kleine zolder (banken, tafels en kapstok)
	Tekstveld 268: 30
	Tekstveld 269: De museum groepsleerkracht neemt de leerlingen mee het kasteel in, voor een korte rondleiding. In de eetkamer, die het begin van het verhaal vormt, zal er worden gepraat over middeleeuwse tafel manieren. Denk hierbij aan het eten met de handen, drinken van bier en wijn ook door kinderen en het kotsgat dat zich in deze kamer bevind.  En als laatste zal in de zaal worden gepraat over het vieren van feesten in het kasteel. Kastelen zijn eigenlijk gebouwd om te verdedigen maar aan het einde van de middeleeuwen werd er steeds minder gevochten tussen kasteel heren, net zoals ook de ruzie tussen de twee ridders uiteindelijk werd bijgelegd. Daardoor was het niet meer nodig dat een kasteel "ondoordringbaar" was en werden de ramen een heel stuk groter. Kasteel heren gingen ook meer feesten houden en men ging pronken met wat men had. Als je in de zaal goed luistert hoor je middeleeuwse muziek die heel anders is dan moderne muziek. 
	Tekstveld 270: 
	Tekstveld 271: 15
	Tekstveld 272: We gaan terug naar de zolder. Hier is er de mogelijkheid om even iets te eten (zelf meegebracht). Daarna wordt de opdracht uitgelegd. De leerlingen gaan in 6 verschillende groepen het kasteel in (indien er minder dan 24 leerlingen in de klas zitten is het de bedoeling zoveel mogelijk groepen met minimaal 4 leerlingen te maken). Elke groep word in 2en gesplitst en elke leerling krijgt een individuele button die aangeeft of de leerlingen bij Aleida of Otto horen. Ze krijgen een routeplanner die ze zelf moeten uitknippen en vouwen (onder toezicht van de begeleider) en een antwoordenvel. Als iedereen klaar is om de speurtocht te spelen gaan we met de hele groep naar de binnenplaats. Hier begint dan de speurtocht. (Het slot van dit lesmoment is tegelijkertijd het begin van het volgende lesmoment) 
	Tekstveld 273: De informatie die in de rondleiding zal worden gegeven wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen. Door het stellen van vragen aan de klas zal dit niveau worden afgetast en door vragen vanuit de klas zal dit worden bijgesteld. Omdat we als groep door het kasteel lopen zijn er geen persoonlijke verdiepende opdrachten 
	Tekstveld 274: 6 groepen 6 begeleiders30 buttons 6 scharen 6 routeplanners6 routebeschrijvingen 
	Tekstveld 275: 
	Tekstveld 178: Ridder zonder Kasteel
	Tekstveld 276: 
	Tekstveld 277: 
	Tekstveld 278: Kasteel Hoensbroek
	Tekstveld 279: 60 minuten
	Selectievakje 53: Off
	Selectievakje 54: Ja
	Tekstveld 280: Zie moment 2. Lesmoment 2 en 3 vormen samen één lang bezoek van twee uur in het Kasteel. Deze worden direct na elkaar gegeven. 
	Tekstveld 281: De leerlingen hebben voor het bezoek het boek "Ridder zonder kasteel" van Arend van Dam gelezen en kunnen het verhaal navertellen. Ze hebben net een rondleiding gehad door het kasteel en weten een beetje de weg. 
	Tekstveld 282: De leerlingen gaan samen aan de slag met opdrachten waarbij het begrip samenwerken centraal staan. Ze leren dat je goed dingen alleen kunt doen maar dat samenwerken meer resultaat oplevert. 
	Tekstveld 283: 15
	Tekstveld 284: We gaan terug naar de zolder. Hier is er de mogelijkheid om even iets te eten (zelf meegebracht). Daarna wordt de opdracht uitgelegd. De leerlingen gaan in 6 verschillende groepen het kasteel in (indien er minder dan 24 leerlingen in de klas zitten is het de bedoeling zoveel mogelijk groepen met minimaal 4 leerlingen te maken). Elke groep word in 2en gesplitst en elke leerling krijgt een individuele button die aangeeft of de leerlingen bij Aleida of Otto horen. Ze krijgen een routeplanner die ze zelf moeten uitknippen en vouwen (onder toezicht van de begeleider) en een antwoordenvel. Als iedereen klaar is om de speurtocht te spelen gaan we met de hele groep naar de binnenplaats. Hier begint dan de speurtocht. (Dit lesmoment is tegelijkertijd het slot van het vorige lesmoment) 
	Tekstveld 285: 6 groepen 6 begeleiders30 buttons 6 scharen 6 routeplanners6 routebeschrijvingen 
	Tekstveld 286: 45
	Tekstveld 287: De leerlingen beginnen allemaal op de binnenplaats aan de opdracht. Ze beginnen niet allemaal tegelijk aan dezelfde opdracht. Zou het voorkomen dat ze alsnog tegelijk bij een opdracht aankomen kan de begeleider zorgen dat de tweede groep even wacht tot de eerste klaar is. Probeer buiten de kamer te wachten om te zorgen dat er niet wordt afgeluisterd. De leerlingen moeten tijdens de speurtocht op zoek naar de letters van een woord. Bij elke vraag kun je een letter krijgen voor het juiste antwoord. Soms is de opdracht alleen voor de leerlingen die aan de kant van Aleida staan en soms alleen voor de leerlingen aan de kant van Otto.  Aan het einde moet de groep van deze letters een woord maken. Het woord dat gevormd word is: Samen (groep Aleida) en Werken (groep Otto) Als er wordt samengewerkt dan kan iedereen meedoen en is het antwoord veel sneller gevonden.  
	Tekstveld 288: 
	Tekstveld 289: 15
	Tekstveld 290: Als alle opdrachten zijn voltooid en het woord is gevonden keert iedereen terug naar de zolder. Hier zal de museum groepsleerkracht de opdrachten bespreken. Hoe was het om soms niet aan de beurt te komen omdat het een opdracht van de andere (Alleida/Otto) groep was? Hoe ging het oplossen van opdrachten samen? Niet altijd gemakkelijk om samen te werken, kijk maar naar het verhaal. Samen is het wel gezelliger en kun je meer voor elkaar krijgen maar je moet er ook hard voor werken en niet alleen doen wat jij wilt. 
	Tekstveld 291: De begeleider heeft de mogelijkheid om het gemakkelijker of moeilijker te maken voor de leerlingen. De begeleider zal door de workshopgever duidelijk worden geïnstrueerd m.b.t. wat er van hem/haar wordt verwacht. Belangrijk hierbij is vooral dat er ongeveer 7 minuten per opdracht uitgetrokken wordt en dat de begeleider zorgt dat de leerlingen goed samenwerken en hen hier eventueel in aanstuurt. Indien een groepje eerder klaar is kunnen zij naar de zolder komen. Daar zijn dan nog een aantal puzzels aanwezig die ze kunnen maken. 
	Tekstveld 292: 
	Tekstveld 293: Instructie begleiders 30 puzzels
	Tekstveld 195: Ridder zonder Kasteel
	Tekstveld 294: 
	Tekstveld 295: klaslokaal 
	Tekstveld 296: 60 minuten
	Selectievakje 55: Ja
	Selectievakje 56: Off
	Tekstveld 297: Kijk voor het begin van de les of alle materialen aanwezig zijn. Zoek alvast een plek uit waar de zegels kunnen drogen. 
	Tekstveld 298: De leerlingen kennen Kasteel Hoensbroek nu goed. Ze zijn op bezoek geweest, hebben het verhaal gespeeld en aan de hand daarvan opdrachten uitgevoerd.  Zij weten wat een zegel is, omdat dit in het verhaal naar voren kwam. 
	Tekstveld 299: Leerlingen leren dat als je een afdruk maakt je de mal in spiegelbeeld moet maken om het gewenste resultaat te krijgen. Verder leren ze op een heel klein formaat te werken. 
	Tekstveld 300: 10
	Tekstveld 301: In het boek mag Ridder Johan alleen in het kasteel blijven wonen als hij kan laten zien dat hij een ridder is. Dat kan hij laten zien door zijn "zegel". Deze zegels waren een soort van handtekeningen. Ze lieten zien wie een brief had verstuurd. Ze zorgde er ook voor dat de brief niet stiekem werd gelezen door de postbode want om een brief open te maken moest je het zegel breken. Wij gaan nu zelf een zegel maken. Als eerste maken we een schets voor onze zegel. Een zegel is niet groot. Je kunt er dus niet heel veel op tekenen. Je moet er voor zorgen dat je zegel duidelijk is. Dat er een mooie dikke lijn op staat. Laat leerlingen een zegel ontwerpen met de eerste letter van hun voornaam en de eerste letter van hun achternaam. Laat hen daarna ook kijken of ze een afbeelding kunnen ontwerpen. Ontwerp 3 verschillende zegels. De zegel die je uiteindelijk wil maken trek je over op overtrekpapier. Door de zegel op overtrekpapier over te nemen kan deze in de volgende stap in spiegelbeeld worden overgenomen door het papier om te draaien. 
	Tekstveld 302: 30 potlodenvoorbeeld zegel (3 delen)30 schetsbladen voor de zegel30 stuks overtrek papier
	Tekstveld 303: 30
	Tekstveld 304: Deel de stukjes klei uit. Laat elke leerling hier een bolletje van rollen. Dit bolletjes word daarna platgedrukt in een cirkel met doorsnee van 3 centimeter. De leerlingen leggen hun overgetrokken tekening omgedraaid op de zegel (in spiegelbeeld) en trekken deze voorzichtig met een potlood met scherpe punt over op de cirkel van klei (laat de leerlingen niet te hard drukken op hun potlood want dan duwen ze de cirkel in)Als de hun tekening in spiegelbeeld op de cirkel van klei staat kunnen ze deze voorzichtig gaan uitsnijden. Hiervoor kunnen ze de verschillende materialen gebruiken die in de leskist zijn bijgeleverd. De leerlingen moeten ook in deze fase niet te hard drukken zodat de cirkel 3 centimeter in diameter blijft. Als de zegel af is kunnen ze te drogen worden gelegd. Dit duurt zo'n 3 dagen. 
	Tekstveld 305: Klei30 potloden met scherpe puntslijpersmaterialen om klei te bewerken 30 potlodenvoorbeeld zegel (3 delen)30 schetsbladen voor de zegel30 stuks overtrek papieroliekwast 30 stuk bakpapier30 stuk papierlakstaven lakpistool verlengsnoer
	Tekstveld 306: 15
	Tekstveld 307: Als de klei droog is kunnen de afdrukken worden gemaakt. U smeert elke zegel in met een klein beetje olie. Dit zorgt ervoor dat de lak niet aan de zegel blijft plakken. Elke leerling krijgt een stukje (bak)papier (indien u de zegels los wilt kunnen halen kiest u voor het bakpapier anders kan de zegel op gewoon papier worden gemaakt). Op dit (bak)papier trekt elke leerling zijn zegelomtrek over. Hierdoor weet u hoeveel lak er op het papier moet vallen. U smelt de lak en vult om de beurt de stukjes (bak)papier. Zorg ervoor dat de leerling klaar staan met zijn/haar zegel zodat die er meteen ingeduwd kan worden. Indien de lak stolt kan er geen afdruk meer worden gemaakt. Kijk uit dat de leerlingen even wachten voordat ze de lak aanraken, deze kan nog heet zijn. Als de zegel is afgekoeld kan deze van het bakpapier worden afgehaald en kan de zegel ergens anders op worden geplakt. Let wel op; lakzegels zijn fragiel en zullen breken als je ze probeert te buigen.
	Tekstveld 308: U kunt deze opdracht op verschillende manieren uitbreiden. U kunt ervoor kiezen de leerlingen zelf hun lak in hun cirkel te laten vallen (let hierbij op dat ze de lak niet op hun vingers krijgen) U kunt de leerlingen een brief laten schrijven waar de lakzegel als handtekening onder komt. 
	Tekstveld 309: oliekwast 30 stuk bakpapier30 stuk papierlakstaven lakpistool verlengsnoer
	Tekstveld 310: 


