
 

HANDLEIDING voor de leerkracht  

   

Beste leerkracht,    

   

In de leskoffer vind je materialen voor de introductie- en instructie-les op school. Dit 

materiaal is met zorg samengesteld en is vrij om te kopiëren.   

• Alle informatie staat eveneens op de bijgeleverde USB stick.  

• Ook ontvang je een krat met spullen uit de tijd van Jan en Janneke, waarmee je een 

kleine expositie in de klas kunt inrichten. Eventueel kun je die expositie uitbreiden 

met spullen die de kinderen zelf van thuis meebrengen.    

• Wil je a.u.b. geen punaises gebruiken voor de werkbladen? (De volgende school heeft 

ook graag gave exemplaren.)     

• Wij controleren de inhoud van de leskoffer voor deze op school gebracht wordt. 

Mochten er voorwerpen beschadigd of zoekraken, meldt dit dan bij teruggave aan het 

museum.    

• Wil je de leskoffer weer meenemen als de klas het museum bezoekt?   

• Het bezoek aan Museum De Laarman duurt ongeveer twee en een half uur.   

• Wil je vooraf de leerlingen indelen in 6 groepen?   

• Het project is in 2022 vernieuwd. Verdere informatie is in de erfgoed-les te lezen via:  

 www.hoftheater.nl/educatie/leerlijn-erfgoed/lesbrieven-erfgoed/groep-56-1/    
   

Inhoud leskoffer   

1 x map met docentenhandleiding, tijdlijn en brief aan de ouders   

1 x lesboek ‘Op stap met Jan en Janneke’   

1 x DVD Roggemaaiersdag bij De Laarman   

1 x DVD Dorsen met antieke dorsmachine   

1 x doosje met 18 beroepenkaartjes   

1 x map met werkbladen 1 t/m 10   

1 x map met 2 teksten begrijpend lezen  

1 x map 18 sheets met foto's  

1 x stick met alle teksten, PPP presentatie en audiofragment  

  

Expositie box:  

Voetenstoof       Houten sigarendoos  

Strijkijzer    Warmwaterkruik  

Weckpot met ring en deksel  Beschuitbus  

Worstmolen       Kandelaar met kaarsje  

Snijbonenmolen   Filmrol    

Kaartje met stopnaald en garen Spaarpot  

Sokkenstopper   Karnemelkzeep  

Kaartje met drukknopen  Blauwsel/ poppetje blauw  

Friese doorlopers   Sokken stop bol  

18 kaartjes met beschrijving   

         

Meer informatie:    

Educatie:    Administratie:   

Anne-Marie klein Koerkamp          Gerda Luchtenberg   

T: 06-84266624   T: 06-22833044   

E: annemarieklk@gmail.com E: g.luchtenberg@delaarman.nl     
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