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LES 1 PRAKTISCHE INFORMATIE

THEMA

DE BIKKEL VAN ROTTERDAM

GROEP

5-6

LESKAART

1

DUUR

2 x 50 minuten

TITEL

HET SKELET UIT ROTTERDAM

INLEIDING

HET MENSELIJK LICHAAM VROEGER EN NU
Ik in 010 biedt in het kader van de Kinderboekenweek 2017 educatief
materiaal aan rondom het thema Griezelen. In deze leskaart wordt het thema
Griezelen verkend in relatie tot het tijdperk waarin mensen leven. De
leerlingen leren dat wat iemand als griezelig ervaart een relatie heeft met de
door iemand opgedane kennis en ervaring en het tijdperk waarin iemand
leeft.

DOELSTELLING

DE LEERLING
•
•

•
•
•
•

Heeft een globaal besef van de tijd tussen de Middeleeuwen tot aan
het heden
Begrijpt dat wat iemand als griezelig ervaart een relatie heeft met de
door iemand opgedane kennis en ervaring en het tijdperk waarin
iemand leeft
Begrijpt dat er vroeger anders over het menselijk lichaam werd
gedacht dan nu
Kan eenvoudige teksten en afbeeldingen over het menselijk lichaam
herkennen en globaal in de tijd plaatsen (vroeger-nu)
Weet dat opgravingen zoals een skelet veel informatie bevatten over
de tijd waaruit de opgravingen komen
Kan een eenvoudige skeletvorm maken
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OPBOUW

2 BLOKKEN
•

INTRODUCTIE
De leerlingen maken aan de hand van een voorleesverhaal in twee delen
kennis met het thema griezelen. In het eerste deel van het verhaal leren
ze dat wat iemand als griezelig ervaart een relatie heeft met de door
iemand opgedane kennis en ervaring en het tijdperk waarin iemand
leeft.
In het tweede deel van het verhaal leren de kinderen dat er vroeger meer specifiek in de Middeleeuwen- anders tegen het menselijk lichaam
werd aangekeken dan tegenwoordig.

•

AAN DE SLAG
Aansluitend aan het eerste deel van het verhaal maken de leerlingen een
eenvoudige skeletvorm op basis van de afbeeldingen uit het verhaal, de
eigen kennis en ervaring en eventuele aanvullende bronnen.
Aansluitend aan het tweede deel van het verhaal plaatsen de leerlingen
eenvoudige teksten en afbeeldingen over het menselijk lichaam in de tijd
(vroeger-nu). Bij dit onderdeel maken de leerlingen Ontdekblad 1.

•

WAT HEB IK ONTDEKT
De leerlingen ontdekken hoe mensen in (twee) verschillende tijdvakken
denken over het menselijk lichaam, met name in relatie tot de
binnenkant. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de anatomie, het skelet en
ziektes.

•

PRESENTATIE
De leerlingen presenteren de zelf gemaakte, eenvoudige skeletvormen
en vertellen welke keuzes zij hierin hebben gemaakt.
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KERNWOORDEN
•

•

•

•

•

•

•

•

Anatomie
Anatomie is de kennis over hoe een lichaam er vanbinnen uitziet. Dus
de organen, de spieren en het skelet.
Archeologie
Bestudering van de menselijke geschiedenis met behulp van niet
schriftelijke bronnen uit het verleden zoals voorwerpen, de omgeving
en dierlijke resten. Overblijfselen kunnen zich onder de grond
bevinden (dierlijke resten, gebruiksvoorwerpen) maar ook boven de
grond (grafheuvels, hunebedden).
Bron
Iets waar je informatie vandaan haalt. Een bron kan heel divers zijn
en uit allerlei tijdvakken. Voorbeelden van bronnen zijn
archeologische vondsten, krantenartikelen, een verhaal van je oma of
een filmpje op internet.
Experiment
Een experiment of proef is een nauwkeurig opgezette en zorgvuldige
observatie van een stukje werkelijkheid. Met een experiment kan
worden aangetoond of wat in theorie is bedacht in de praktijk ook
echt zo werkt. Experimenten vormen de basis van de moderne
wetenschap.
Laurenskerk
De Laurenskerk is het enige Middeleeuwse monument in Rotterdam.
Officieel heet de kerk de Grote of Sint-Laurenskerk. Het is een kerk in
gotische bouwstijl. De kerk is geopend in 1525 en is 64 meter lang.
Middeleeuwen
De Middeleeuwen zijn in Europa de periode van ongeveer 500-1500
tussen de oudheid en de vroegmoderne geschiedenis. In de huidige
canon wordt de periode aangeduid als de periode van Monniken en
Ridders (500-1000) en Steden en Staten (1000-1500).
Opgraving
Een plaats waar voorwerpen uit de vroege geschiedenis in de grond
worden gevonden. Een opgraving is een plek waar een archeoloog
onderzoek doet door zorgvuldig voorwerpen of andere resten op te
graven.
Skelet
Een sterk en flexibel geraamte, waardoor we rechtop staan en ons
kunnen bewegen. Een volwassen skelet bestaat uit 206 botten. Een
baby heeft meer botten, omdat niet alle botten volledig volgroeid
zijn.
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•

•

Botten worden ook wel beenderen genoemd. Daarom noemen we
ons skelet ook wel het beenderstelsel. Mensen en dieren hebben een
inwendig skelet. Dit betekent dat het binnen ons lichaam zit. Ons
beenderstelsel bestaat uit verschillende soorten beenderen (botten).
Elk bot heeft zijn eigen taak en werkt samen met andere botten en
spieren. Aan veel botten zitten uitsteeksels. Deze zijn geschikt om
spieren aan vast te zetten.
Waarneming
Iets bewust en met aandacht met je zintuigen in je op nemen.
Bijvoorbeeld kijken hoe iets gebeurt of hoe iemand zich gedraagt.
Wetenschapper
Een onderzoeker of geleerde die heeft gestudeerd en als beroep
wetenschappelijk onderzoek doet.

MATERIAAL
•
•
•
•

Leerkrachten handleiding
Presentatie voor het digibord
Digibord
Knutselmateriaal:
o Wattenstaafjes, ongeveer 25 per leerling
o Vel zwart papier, 1 per leerling
o Wit papier, enkele vellen (voor het knippen van schedels)
o Lijmstiften, per tweetal
o Scharen, per tweetal
o Enkele witte potloden

•
•

Lees deze leerkrachten handleiding goed door.
Lees het verhaal een keer goed door en bekijk de bijbehorende
presentatie
Zorg voor voldoende kopieën van de ontdekbladen
Verzamel het knutselmateriaal

VOORBEREIDING

•
•
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LESBESCHRIJVING BLOK 1 VAN LES 1
INTRODUCTIE
20 minuten
Klassikaal
•
•

•

•

Lees het eerste deel van het verhaal voor en laat de bijbehorende afbeeldingen uit de
presentatie zien
Bespreek het verhaal en de afbeeldingen met de leerlingen. Stel bijvoorbeeld de volgende
vragen:
o Wie is er weleens in een spookhuis geweest?
o Wie heeft weleens een echt of nep skelet gezien (spookhuis, museum, boek,
televisie, internet)?
o Wie kent een ander woord voor skelet?
o Van welk materiaal wordt een skelet in een spookhuis gemaakt?
o Van welk materiaal is het skelet in jouw lichaam gemaakt?
o Wie weet uit hoeveel botten een skelet bestaat?
Bekijk nogmaals het krantenartikel uit de presentatie (afbeelding 3). Vertel dat het
krantenartikel een bron is. Leg uit dat er meerdere bronnen zijn: beeldmateriaal, teksten,
filmpjes, voorwerpen, skeletten).
Lees het artikel hardop door met de kinderen. Stel eventueel de volgende vragen:
o Wat vind je het meest opvallend aan het artikel?
o Welke woorden vind je lastig uit het artikel?
o Wie is weleens bij de Laurenskerk geweest?

AAN DE SLAG
20 minuten
Individueel
Vertel dat de leerlingen nu zelf een skeletvorm mogen namaken van knutselmateriaal. Motiveer de
leerlingen tot nauwkeurig onderzoek. Zo kunnen ze het skelet zo echt mogelijk maken. Leg de
benodigde materialen klaar en laat de kinderen zelfstandig aan de opdracht werken. Het is mooi als
de kinderen het skelet op een zwarte achtergrond plakken. Laat de kinderen met een wit potlood
hun naam op het zwarte vel papier schrijven.
Tip: zet op het digibord één of meerdere afbeeldingen van een skelet klaar. Wijs de leerlingen
eventueel op de mogelijkheid om aanvullende bronnen te gebruiken voor het ontwerp.
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PRESENTATIE
10 minuten
Klassikaal
Leg alle skeletvormen bij elkaar. De leerlingen presenteren de skeletvormen die zij hebben gemaakt.
Bespreek de keuzes die de leerlingen hebben gemaakt (soort materiaal, vorm van het skelet, wel of
niet realiteit).
Rond de les af door te vertellen dat jullie de volgende les verder onderzoek gaan doen naar de
opgraving bij de Laurenskerk.
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VERHAAL BIJ BLOK 1 VAN LES 1
Afbeelding 1 uit de presentatie

‘Iedereen pen en papier?’ vraagt meester Jan. ‘Dan tel ik af: 3,2,1... en starten maar!’ Joost kijkt naar
zijn vel papier. Ze moeten een woordspin maken. In het midden staat met grote zwarte letters het
woord griezelig. Een woordspin, brrr, het woord alleen al. Als er iets is wat Joost griezelig vindt dan
zijn het wel spinnen. Die poten waarmee ze heel zachtjes aan komen lopen. Of ze vallen ineens uit de
lucht om dan op het laatste moment aan een draadje voor je neus te blijven wiebelen. Joost zucht.
Vooruit dan maar, denkt hij, het eerste woord voor de woordspin weet hij al!

‘Dank je wel Katja’, zegt meester Jan. ‘Wie heeft nog meer het woord honden opgeschreven?’ Emir
steekt zijn vinger op. ‘Ik was bang voor honden, meester. Maar nu niet meer’, vertelt hij. ‘Bij de
scouting hebben we een keer les gehad over honden. Er kwam ook een mevrouw met een hond’,
vervolgt Emir. ‘Het was een grote, zwarte labrador, Boris heette hij. De mevrouw vertelde hoe je
Boris het best kon aaien, bijvoorbeeld niet over zijn kop omdat je dan de baas speelt.’ Meester Jan
knikt. ‘En nu ben je niet bang meer?’ vraagt hij. ‘Nee’, zegt Emir. ‘Ik mocht Boris ook aaien en een
stukje met hem lopen’, vervolgt Emir trots. ‘Ik weet nu ook hoe ik rustig langs een vreemde hond kan
lopen.’ Meester Jan glimlacht. ‘Heel goed Emir’, zegt hij. ‘Dus eigenlijk vind je honden niet meer zo
spannend omdat je nu meer over honden weet?’ vraagt meester Jan. ‘Ja’, knikt Emir, ‘en vooral over
Boris natuurlijk!’ Joost grinnikt en denkt: ja natuurlijk, zo’n lieve, zachte labrador.

‘Joost, waarom moet je lachen?’ vraagt meester Jan. ‘Ehhh’, stamelt Joost, ‘ik moest denken aan een
labrador en die vind ik dus helemaal niet spannend’, zegt hij eerlijk. ‘Dat kan’, zegt meester Jan, ‘wat
heb jij opgeschreven?’ Joost haalt even diep adem. ‘Spinnen’, zegt hij dan. ‘Aha’, zegt meester Jan,
‘wil je uitleggen waarom je spinnen zo griezelig vindt?’ Joost aarzelt. ‘Nou’, zegt hij dan, ‘vooral door
al die dunne, enge poten, en die plakkerige draden waarmee ze zich verplaatsen.’ Een paar andere
kinderen knikken ook. Hilde steekt haar vinger op. ‘Wat wil jij vertellen Hilde?’ vraagt meester Jan. ‘Ik
ben een keer mee geweest met de boswachter’, zegt Hilde, ‘die vertelde van alles over beestjes in
het bos. We hebben ook spinnen onderzocht’, vervolgt ze. ‘Weet je bijvoorbeeld dat een spin altijd 8
11

poten heeft?’ Joost kijkt op. Acht poten maar? Het lijken er vaak veel meer. Hilde gaat verder. ‘En de
draden maakt de spin zelf in zijn lichaam’, legt ze uit. ‘Die draden zijn soms sterker dan draden van
staal, maar dan veel dunner.’ Meester Jan knikt. ‘De draden van een spin zijn inderdaad heel sterk’,
zegt meester Jan. ‘Daarom doen wetenschappers ook onderzoek naar spinnen’, vervolgt hij. ‘Zulke
supersterke, dunne kabels willen zij ook kunnen maken voor bruggen en gebouwen.’ Dat klinkt toch
wel interessant, denkt Joost. Hij wil later graag architect worden.

Afbeelding 2 uit de presentatie

‘Nog eentje dan’, zegt meester Jan. ‘Een spookhuis’, roept Aisha. ‘Daar durf ik echt niet in. Al die
doodshoofden en geraamtes.’ Joost denkt na. Zijn neef Bastiaan werkt op de Kermis. Hij is vaak met
Bastiaan mee geweest en heeft mee geholpen met het opbouwen van de attracties. Joost steekt zijn
vinger op. ‘Meester, u vertelde net dat het helpt om meer te weten over iets dat je eng vindt’, zegt
hij. ‘Ja’, knikt meester Jan, ‘dat klopt. Als je begrijpt hoe iets werkt, of hoe je iets aan kan pakken, dan
ben je vaak minder bang.’ Joost draait zich om naar Aisha. ‘Ik weet toevallig veel over spookhuizen’,
vertelt hij. ‘Die skeletten worden soms heel knap in elkaar gezet. Elk botje zit op de juiste plaats. Als
ik een spookhuis binnenkom, kijk ik vooral naar hoe de monsters en geraamten zijn gemaakt. Dan
ben ik helemaal niet bezig met dat het eng is.’ Meester Jan knikt enthousiast. ‘Heel goed Joost’, zegt
hij. ‘Dus eigenlijk lijken die skeletten heel erg op jou en mij’, vervolgt hij. ‘Ja’, grijnst Joost, ‘maar
alleen aan de binnenkant hoor!’
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Afbeelding 3 uit de presentatie

Iedereen moet lachen, meester Jan ook. Dan pakt hij iets van zijn bureau. ‘Ik wilde dit eigenlijk
vanmiddag met jullie bespreken’, zegt meester Jan, ‘als we verder gaan met de les over de
Middeleeuwen.’ Hij houdt een pagina van de krant omhoog. ‘Ik heb hier een krantenartikel over de
opgraving van een skelet, hier in Rotterdam.’ Meteen is iedereen stil. Dan vraagt Aisha: ‘een skelet,
hier in Rotterdam?’ Meester Jan laat de krant rondgaan. ‘Het gaat om een skelet uit de
Middeleeuwen’, vertelt hij verder. ‘Het is opgegraven bij de Laurenskerk. Jullie krijgen de opdracht
om een poster te maken over deze opgraving.’ De bel gaat. Iedereen begint zijn spullen op te ruimen.
‘Jullie hebben tot vrijdag de tijd voor deze opdracht’, zegt meester Jan. ‘En nu naar buiten allemaal!’

‘Dat was best oké’, zegt Aisha. Joost kijkt op. Aisha staat naast hem, met haar handen in haar zakken.
‘Wat je vertelde, over het spookhuis en skeletten’, vervolgt Aisha. Joost knikt. ‘Misschien wil je wel
een keertje mee als de kermis wordt opgebouwd’, zegt hij. Aisha lacht. ‘Dat lijkt me leuk’, zegt ze.
Het is even stil. ‘Zullen wij samen in een groepje voor de opdracht over de opgraving?’ vraagt Aisha
dan. ‘Ja’, zegt Joost, ‘dan vragen we Katja en Emir er ook bij.’
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LESBESCHRIJVING BLOK 2 VAN LES 1
INTRODUCTIE
20 minuten
Klassikaal
•
•

•

Lees het tweede deel van het verhaal voor en laat de bijbehorende afbeeldingen uit de
presentatie zien
Bespreek het verhaal en de afbeeldingen met de leerlingen. Stel bijvoorbeeld de volgende
vragen:
o Bekijk de afbeelding van de Laurenskerk uit de late Middeleeuwen (afbeelding 4).
Waar kan je aan zien dat dit een oude afbeelding is?
o Wijs de leerlingen eventueel op het logo waarop een tekening van de huidige
Laurenskerk te zien is. Herkennen zij de vorm?
o Waarom worden vondsten uit de Middeleeuwen juist bij de Laurenskerk gedaan?
o Kun je in je eigen woorden vertellen hoe wetenschappers of artsen in de
Middeleeuwen onderzoek deden aan het menselijk lichaam?
o Kun je in je eigen woorden vertellen wat er sinds de Middeleeuwen veranderd is in
de manier van onderzoek doen?
o Welke informatie kunnen onderzoekers tegenwoordig uit een skelet halen?
o Wat is anatomie?
Bekijk nogmaals de afbeelding van de onderzoekers uit de Middeleeuwen (afbeelding 6) en
de onderzoeker uit de moderne tijd (afbeelding 7). Stel eventueel de volgende vragen:
o Over welke tijd gaat deze afbeelding?
o Waar kan je dat aan zien?

AAN DE SLAG
15 minuten
Individueel
De leerlingen maken de opdrachten op het ontdekblad. Ze plaatsen de bronnen (afbeeldingen en
teksten) in de juiste tijd.
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WAT HEB IK ONTDEKT
15 minuten
Klassikaal
Bespreek de opdrachten met de leerlingen. Enkele aanwijzingen bij het nabespreken:
Opdracht 1

Bronvermelding:https://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_geneeskunde#/media/File:Physi
cian_setting_a_dislocated_arm.jpg
Over welke tijd geeft deze bron informatie? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron informatie over deze tijd geeft?
Kleding, werkkamer met haardvuur lijkt niet op behandelkamer van tegenwoordig, lichaam is niet exact
getekend
Wat zie je op de afbeelding?
Een patiënt wordt behandeld aan zijn arm

Opdracht 2

Uit welke tijd komt deze bron? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)
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Waarom denk je dat de bron uit deze tijd komt?
Moderne vormgeving, afbeeldingen uit deze tijd
Waar kan je deze bron voor gebruiken?
Het is een medisch handboek voor geïnteresseerde lezers, bijvoorbeeld studenten

Opdracht 3

Door Paul Hermans - Eigen werk, CC BY-SA 3.0,
Bronvermelding: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8006779
Uit welke tijd komt deze bron? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron uit deze tijd komt?
Röntgenfoto bestond nog niet in de Middeleeuwen
Waar kan je deze bron voor gebruiken?
Om de binnenkant van een schedel te onderzoeken

Opdracht 4

Bronvermelding: https://medievalfragments.wordpress.com/page/16/
Over welke tijd geeft deze bron informatie? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)
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Waarom denk je dat de bron informatie over deze tijd geeft?
Tekening is niet exact, oud schrift, voor ons niet herkenbaar
Wat zie je op de afbeelding?

Een schets van de binnenkant van een hoofd. Elke lijn lijkt een bepaald deel van het hoofd aan te
geven

Opdracht 5

CC BY-SA 3.0,
Bronvermelding: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11599
Uit welke tijd komt deze bron? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden

Beide antwoorden zijn mogelijk
Waarom denk je dat de bron uit deze tijd komt?
Eigen antwoord
Hoe kun je te weten komen of de bron ook echt uit deze tijd komt?
Door onderzoek te doen

Rond de les af door te vertellen dat jullie de volgende les een opgraving afkomstig van de
Laurenskerk gaan bezoeken. Het gaat om de Bikkel van Rotterdam. De leerlingen gaan hiervoor naar
het Museum Rotterdam:
Rodezand 26 (achter het Stadhuis bij de Meent)
https://museumrotterdam.nl/bezoek/bezoekersinfo
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VERHAAL BIJ BLOK 2 VAN LES 1
Afbeelding 4 uit de presentatie

Tekening Laurenskerk
Vervaardiger: L. (Ludolf) Bakhuizen
Datering: 1676
‘Dus’, vat Katja samen, ‘de Laurenskerk is eigenlijk het enige Middeleeuwse gebouw in Rotterdam dat
bewaard is gebleven. Daarom is het eigenlijk heel logisch dat de opgraving juist daar is gedaan.’ Ze
zijn bij Emir thuis. Aisha, Joost, Katja en Emir werken aan de poster. Katja en Aisha hebben meer
informatie gevonden over de Laurenskerk. Jeetje, denkt Joost, alleen de Laurenskerk is dus uit de
Middeleeuwen. De rest van Rotterdam is eigenlijk vrij nieuw. Katja vertelde net dat in de Tweede
Wereldoorlog alle oude gebouwen door de bombardementen zijn verwoest. Dat was ook een heftige
tijd denkt Joost. Maar het skelet lag natuurlijk onder de grond en heeft de bombardementen
doorstaan. Hij schrikt op, heeft Aisha het nou over detectives? ‘Vertelde je nou net iets over
detectives?’, vraagt Joost. Aisha knikt. ‘Ja’, zegt ze, ‘tegenwoordig kunnen wetenschappers heel veel
leren van een skelet. Ze bekijken de botten en kunnen met speciale apparaten heel veel te weten
komen over de tijd waarin iemand leefde’, vervolgt ze. ‘Gaaf’, zegt Joost. Aisha bloost een beetje.
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Afbeelding 5 uit de presentatie

Joost scrolt over de webpagina. Je kunt heel veel te weten komen door onderzoek te doen op de plek
van een opgraving, leest hij op de site. Bijvoorbeeld door de botten uit een skelet te onderzoeken.
Joost klikt een filmpje aan. In het filmpje vertelt een archeoloog dat je door onderzoek kan bepalen
of het skelet van een man of een vrouw was. Dat wist ik nog niet, denkt Joost. Hij luistert verder.
‘Ook voorwerpen kunnen veel informatie geven over de tijd waaruit ze komen’, vertelt de
archeoloog. ‘Denk maar aan het soort materiaal dat is gebruikt of de vorm van het voorwerp.’ Joost
klikt op pauze. ‘Zouden ze dat in de Middeleeuwen eigenlijk ook hebben gedaan?’ vraagt Joost zich
hardop af. De anderen kijken op. ‘Wat hebben ze in de Middeleeuwen ook gedaan’, vraagt Katja.
‘Onderzoek’, zegt Joost. ‘Zouden ze toen ook al onderzoek hebben gedaan aan skeletten?’ Emir knikt
langzaam. ‘Goede vraag’, zegt hij, ‘zullen we daar ook iets over opzoeken?’ Aisha en Katja knikken
ook. ‘Prima idee’, zegt Aisha. En ze zoeken weer verder op internet.

‘Door onderzoek te doen aan een skelet, kunnen we dus nog veel meer te weten komen over de
Middeleeuwen’, vertelt Katja. ‘In de Middeleeuwen werd heel anders tegen het menselijk lichaam
aangekeken dan nu’, vervolgt ze. ‘Maar daar gaat Joost meer over vertellen.’ Het is muisstil in de
klas. Het is vrijdag en het groepje van Joost, Katja, Aisha en Emir presenteert de poster die ze hebben
gemaakt. Nu is Joost aan de beurt. Hij vindt het best spannend. ‘Tegenwoordig doen wetenschappers
als een soort detectives onderzoek aan skeletten’, vertelt hij. ‘Maar in de Middeleeuwen was dat niet
gebruikelijk’, vervolgt hij. ‘Onderzoekers maar ook artsen onderzochten een lichaam vooral aan de
buitenkant. Het was niet normaal om binnen in een mens te kijken.’ Joost kijkt even opzij. Aisha
steekt haar duim op. Joost gaat verder. ‘Kennis over het menselijk lichaam kwam vooral uit oude
teksten’, vertelt hij. Wetenschappers deden onderzoek naar die teksten en keken niet in het lichaam
zelf. Hierdoor was er een beperkte kennis over bepaalde ziektes.’
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Afbeelding 6 uit de presentatie

Aisha neemt het over. ‘Vanaf de 16e eeuw’, vertelt ze, ‘gingen wetenschappers meer zelf onderzoek
doen. Ze voerden zelf experimenten uit en beschreven hun waarnemingen’, vervolgt ze. ‘Vanaf dit
moment was de kennis over het menselijk lichaam gebaseerd op wat wetenschappers ook echt zelf
hadden gezien of meegemaakt.’ Ja, denkt Joost. Dat is een groot verschil. We kunnen wel bedenken
hoe een mens er vanbinnen uitziet, maar dat is anders dan het ook echt zien. Aisha vertelt verder.
‘Deze nieuwe manier van onderzoek doen was op meer plekken te zien’, vertelt ze. ‘Niet alleen
binnen de anatomie, maar ook bij astronomie -dat is sterrenkunde- en natuurkunde.’

‘Heel goed’, roept meester Jan enthousiast. ‘Applaus voor het groepje van Aisha, Joost, Katja en
Emir!’ zegt hij. Er wordt hard geklapt. ‘Dan gaan we nu door naar de vragen’, zegt meester Jan. ‘Ik
heb er alvast één’, vervolgt hij. ‘Ik hoorde Aisha net een moeilijk woord gebruiken: het woord
anatomie. Kun je uitleggen wat anatomie is’, vraagt meester Jan. Aisha knikt. ‘Anatomie is de kennis
over hoe een lichaam er vanbinnen uitziet’, vertelt ze. ‘Dus de organen, de spieren en het skelet
natuurlijk’, grijnst Aisha. Joost glimlacht in zichzelf. Die Aisha, denkt hij. Ze is in elk geval niet meer
bang voor skeletten!
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ONTDEKBLAD 1
OPDRACHT 1
Bekijk onderstaande bron. Beantwoord de bijbehorende vragen.

Over welke tijd geeft deze bron informatie? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron informatie over deze tijd geeft?
...................................................................................................................................................
Wat zie je op de afbeelding?
....................................................................................................................................................
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ONTDEKBLAD 1
OPDRACHT 2
Bekijk onderstaande bron. Beantwoord de bijbehorende vragen.

Uit welke tijd komt deze bron? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron uit deze tijd komt?
...................................................................................................................................................
Waar kan je deze bron voor gebruiken?
....................................................................................................................................................
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ONTDEKBLAD 1
OPDRACHT 3
Bekijk onderstaande bron. Beantwoord de bijbehorende vragen.

Uit welke tijd komt deze bron? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron uit deze tijd komt?
...................................................................................................................................................

Waar kan je deze bron voor gebruiken?
....................................................................................................................................................

23

ONTDEKBLAD 1
OPDRACHT 4
Bekijk onderstaande bron. Beantwoord de bijbehorende vragen.

Over welke tijd geeft deze bron informatie? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron informatie over deze tijd geeft?
...................................................................................................................................................
Wat zie je op de afbeelding?
....................................................................................................................................................
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ONTDEKBLAD 1
OPDRACHT 5
Bekijk onderstaande bron. Beantwoord de bijbehorende vragen.

Uit welke tijd komt deze bron? Kruis aan:
O

Vroeger (Middeleeuwen)

O

Nu (Heden)

Waarom denk je dat de bron uit deze tijd komt?
...................................................................................................................................................
Hoe kun je te weten komen of de bron ook echt uit deze tijd komt?
...................................................................................................................................................
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LES 2 PRAKTISCHE INFORMATIE
THEMA:
GROEP
LESKAART
DUUR
TITEL

DE BIKKEL VAN ROTTERDAM
5–6
2
60 minuten
BEZOEK MUSEUM ROTTERDAM

INLEIDING

DE WAARDE VAN ARCHELOGISCHE VONDSTEN
In deze les leren de leerlingen over een skelet uit de 17de eeuw dat in
Rotterdam werd gevonden. Door onderzoek te doen komen ze veel te weten
over de persoon ‘De Bikkel van Rotterdam’ en over het tijdsbeeld in de 17de
eeuw.

DOELSTELLING

DE LEERLING
•
•
•
•
•

OPBOUW

Ervaart wat een museum is
Maakt kennis met archeologische vondsten
Weet de opgravingen zoals een skelet veel informatie bevatten over
de tijd waaruit een opgraving komt
Maakt kennis met een geconserveerd skelet
Ontdekt waar de botten in het eigen lichaam zitten

INLEIDING
De leerlingen worden vooraf door de juf of meester verdeeld over 2 groepen:
Groep A en Groep B. Groep A en groep B doen dezelfde activiteiten, maar in
een andere volgorde. Iedere groep krijgt een eigen educatief begeleider
vanuit het Museum Rotterdam. Afhankelijk van het tijdslot ziet de indeling er
als volgt uit:
Ronde 1.
TIJD
09.30 – 09.45
09.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30

GROEP A
BEZOEK BIKKEL
BEZOEK OPGRAVINGEN
QUIZ
BOTTEN SPEL
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GROEP B
BEZOEK OPGRAVINGEN
BEZOEK BIKKEL
BOTTEN SPEL
QUIZ

Ronde 2
TIJD
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 – 11.45

GROEP A
BEZOEK BIKKEL
BEZOEK OPGRAVINGEN
QUIZ
BOTTEN SPEL

GROEP B
BEZOEK OPGRAVINGEN
BEZOEK BIKKEL
BOTTEN SPEL
QUIZ

GROEP A
BEZOEK BIKKEL
BEZOEK OPGRAVINGEN
QUIZ
BOTTEN SPEL

GROEP B
BEZOEK OPGRAVINGEN
BEZOEK BIKKEL
BOTTEN SPEL
QUIZ

Ronde 3
TIJD
12.30 – 12.45
12.45 – 13.00
13.00 – 13.15
13.15 – 13.30
•

BEZOEK BIKKEL EN OPGRAVINGEN
De leerlingen bekijken het introductiefilmpje over de opgraving van de
Bikkel. Daarna gaan ze naar de vitrine waar het skelet van de Bikkel ligt. De
educatief medewerker van het Museum stelt vragen aan de leerlingen.
Bij het onderdeel Opgravingen bekijken de leerlingen de archeologische
vondsten in de vitrines van het Museum Rotterdam. De educatief
medewerker van het museum stelt vragen aan de leerlingen over deze
archeologische vondsten

•

BOTTEN SPEL
De leerlingen krijgen een laboratoriumjas aan en pakken een bot van de
bottentafel. Aan de hand van dit bot ontdekken de leerlingen waar dit bot
zit bij de Bikkel en waar dit bot bij henzelf zit. Ook leren ze hoe je kan zien of
het bot van een kind of een volwassen mens is geweest en dat je soms zelfs
kan onderzoeken of het bot van een man of een vrouw is geweest. Bij dit
onderdeel maken de leerlingen Ontdekblad 2.1

•

QUIZ
De leerlingen krijgen foto’s te zien van gebouwen. Door middel van een quiz
plaatsen de leerlingen deze gebouwen in de tijd ten opzichte van de Bikkel:
Is het gebouw ouder dan de Bikkel, even oud of jonger?
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KERNWOORDEN

Bot
Hard beenweefsel dat zorgt voor stevigheid in het lichaam van een mens of
een dier. Botten bestaan uit kalk en lijmstof. Kalk is hard, en lijmstof
zorgt dat botten wat 'soepeler' kunnen worden.
Museum
Een instelling, die, zonder winstoogmerk, dingen tentoonstelt
die voor mensen belangrijk zijn. Vaak gaat het om dingen en spullen van
vroeger. Een museum verzamelt die, onderzoekt ze en geeft er informatie
over. Mensen gaan naar een museum voor hun studie, om er van te leren of
voor hun plezier. Het meervoud van museum is musea.
Skelet
Een sterk en flexibel geraamte, waardoor we rechtop staan en ons kunnen
bewegen. Een volwassen skelet bestaat uit 206 botten. Een baby heeft meer
botten, omdat niet alle botten volledig volgroeid zijn. Botten worden ook wel
beenderen genoemd. Daarom noemen we ons skelet ook wel het
beenderstelsel. Mensen en dieren hebben een inwendig skelet. Dit betekent
dat het binnen ons lichaam zit. Ons beenderstelsel bestaat uit verschillende
soorten beenderen (botten). Elk bot heeft zijn eigen taak en werkt samen
met andere botten en spieren. Aan veel botten zitten uitsteeksels. Deze zijn
geschikt om spieren aan vast te zetten.
Tentoonstelling
Een expositie van het werk van een of meer
kunstenaars of rondom een bepaald onderwerp.

MATERIAAL

• Leerkrachten handleiding
• Werkblad bij Botten Spel, Ontdekblad 2.1
• Werkblad bij Quiz, Ontdekblad 2.2

VOORBEREIDING

Verdeel de groep in 2 subgroepen
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LESBESCHRIJVING LES 2
De les vindt op locatie plaats, in Museum Rotterdam. De leerlingen werken daar onder meer met
onderstaande ontdekbladen. Deze ontdekbladen liggen klaar in het museum en hoeven dus niet
vooraf vermenigvuldigd te worden.

Hieronder vindt u de ontdekbladen en de correctiebladen voor uw eigen voorbereiding.
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ONTDEKBLAD 2.1 - BOTTEN SPEL

FOTO A

FOTO B

FOTO C

1. Hierboven zie je 3 foto’s van botten uit het menselijk lichaam.
• Op welke foto zie je een schedel en waarom denk je dat?
• Op welke foto zie je een onderkaak en waar zie je dat aan?
• Op welke foto zie je een bot uit het dijbeen?

2. Pak het bot uit het dijbeen en ga naar het skelet. Waar zit het dijbeen bij het skelet?
Hou het bot uit het dijbeen op de plek waar bij jou dat bot zit. Maak een foto van jou met het
bot op de juiste plaats en stuur deze op naar info@ikin010.nl

3. Bepaal of dit een bot uit het dijbeen van een kind of een volwassene is.
Hoe kan je zien of dit bot van een volwassen man of van een kind is?

4. Leg het bot uit het dijbeen terug en pak de schedel.
Waaraan kan je zien dat dit de schedel is van een man?

5. Leg de schedel weg en pak nu de kaak.
Dit is de kaak van een mens. Hoe kan je zien dat dit een kaak is van een alleseter (een mens
of dier dat zowel groente als fruit eet).
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ONTDEKBLAD 2.2 - QUIZ
WAT IS OUDER DAN DE BIKKEL, EVEN OUD OF JONGER?
1.

2.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

3.

4.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger
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5.

6.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

7.

8.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

9.

10.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger
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CORRECTIEBLAD ONTDEKBLAD 2.1 - BOTTEN SPEL

FOTO A

FOTO B

FOTO C

1. Hierboven zie je 3 foto’s van botten uit het menselijk lichaam.
• Op welke foto zie je een schedel en waarom denk je dat?
Foto B, omdat je ook de oogholtes, neus en mondholte met tanden ziet
• Op welke foto zie je een onderkaak en waar zie je dat aan?
Foto C, omdat je de tanden in de kaak ziet
• Op welke foto zie je een bot uit het dijbeen?
Foto A, dun genoeg om te passen, recht
2. Pak het bot uit het dijbeen en ga naar het skelet. Waar zit het dijbeen bij het skelet?
Hou het bot uit het dijbeen op de plek waar bij jou dat bot zit. Maak een foto van jou met het
bot op de juiste plaats en stuur deze op naar info@ikin010.nl
3. Bepaal of dit een bot uit het dijbeen van een kind of een volwassene is.
Hoe kan je zien of dit bot van een volwassen man of van een kind is?
Aan de lengte van het bot
4. Leg het bot uit het dijbeen terug en pak de schedel.
Waaraan kan je zien dat dit de schedel is van een man?
Aan de knobbel onder het oor
5. Leg de schedel weg en pak nu de kaak.
Dit is de kaak van een mens. Hoe kan je zien dat dit een kaak is van een alleseter (een mens
of dier dat zowel groente als fruit eet).
De kaak is van een alleseter omdat er scherpe tanden, snijtanden, in de kaak zitten maar ook
kiezen om eten te vermalen
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CORRECTIEBLAD ONTDEKBLAD 2.2 - QUIZ
WAT IS OUDER DAN DE BIKKEL, EVEN OUD OF JONGER?
1.

2.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

3.

4.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger
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5.

6.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

7.

8.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

9.

10.

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger

0 Ouder
0 Even oud
0 Jonger
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LES 3 PRAKTISCHE INFORMATIE
THEMA:
GROEP
LESKAART
DUUR

DE BIKKEL VAN ROTTERDAM
5–6
3
2 x 50 minuten

TITEL

VOOR ALTIJD ONDER DE GROND

INLEIDING

DE WAARDE VAN ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
De leerlingen onderzoeken echte archeologische vondsten van de
Archeologische Dienst van de Gemeente Rotterdam. De leerlingen
ontdekken en onderzoeken wat voorwerpen uit het verleden hun kunnen
vertellen.

DOELSTELLING

DE LEERLING
• Weet wat een archeoloog doet
• Weet wat dateren is
• Weet wat een bodemvondst is
• Is in staat om voorwerpen te rangschikken van oud naar jong
• Is in staat om een persoonlijk voorwerp of een voorwerp uit deze tijd
duurzaam gereed te maken als archeologische vondst voor in 2080

OPBOUW

• INLEIDING
Aan de hand van een klokhuisfilmpje (www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/3395/Dateren) over dateren, maken de leerlingen kennis met het
werk van een archeoloog en met het dateren van bijvoorbeeld vondsten in
de bodem.
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• AAN DE SLAG
De leerkracht heeft een zak met bodemvondsten ontvangen tijdens de
docentenmiddag van 27 september 2017, met het volgende materiaal:
• Aardewerk
* Tegels
• Bot
* Pijpenkop
•

Schoenzool

* Vuursteen

De leerlingen wordt gevraagd om deze vondsten te dateren. Zijn ze 1200 jaar,
400 jaar, of 100 jaar oud en waarom denken de leerlingen dat?

KERNWOORDEN

•

WAT HEB IK ONTDEKT?
De leerlingen hebben ontdekt dat je voorwerpen kan opgraven en kan
dateren. Iedere leerling gaat op zoek naar een persoonlijk voorwerp welke
over 75 jaar wordt opgegraven.

•

PRESENTATIE
De leerlingen presenteren het voorwerp wat zij willen begraven en de
oplossing om het voorwerp duurzaam te begraven.

Archeoloog
Een wetenschapper die zich bezighoudt met archeologie. Archeoloog is dus
een beroep. Om archeoloog te worden moet je een studie archeologie
volgen. Archeologen houden zich onder andere bezig met opgravingen. Ze
zijn vaak heel lang bezig met het voorzichtig uitgraven van kleine
voorwerpen, resten van gebouwen enz. Omdat die resten vaak al heel oud
zijn, en breekbaar, moet het uitgraven heel voorzichtig gebeuren.
Dateren
Vaststellen uit welke tijd iets afkomstig is.
Vondst
Iets dat gevonden is.
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MATERIAAL
• Leerkrachten handleiding
• Ontdekblad 3.1 en 3.2
• Digibord
• De vondsten van de Archeologische Dienst (ontvangen op 27 september)
• Knutselmateriaal
VOORBEREIDING

• Lees deze les in de handleiding goed door
• Bekijk de Klokhuis video
• Verzamel het knutselmateriaal
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LESBESCHRIJVING BLOK 1 VAN LES 3
INTRODUCTIE
25 minuten – Klassikaal
•

•
•

Vraag aan de leerlingen:
o Of zij weleens in de grond hebben gegraven?
o Wat ze vonden?
o Was de vondst net begraven in de grond of lag het er al langer?
o Waarom denken ze dat iets kort of lang in de grond heeft gelegen?
Bekijk daarna samen de klokhuisfilm over de archeoloog en over dateren
www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3395/Dateren
Schrijf daarna op het digibord het woord vondsten en maak met de leerlingen een woordweb.

AAN DE SLAG
15 minuten – klassikaal
15 minuten – in tweetallen (in bijvoorbeeld de weektaak)
KLASSIKAAL
•

Archeologische vondsten
Laat de vondsten zien die je ontvangen hebt tijdens de leerkrachtenmiddag 27 september 2017
van de Archeologische Dienst van de Gemeente Rotterdam.
o Vraag bij elk voorwerp aan de leerlingen wat voor voorwerp het volgens hen is geweest
o Vraag aan de leerlingen waarom ze dat denken
o Vraag aan de leerlingen of de voorwerpen volgens hen 1200, 400 of 100 jaar oud zijn
ANTWOORD: 400 JAAR
o Vraag aan de leerlingen een toelichting

IN TWEETALLLEN
•

Na 15 minuten:
o Laat de leerlingen ontdekblad 3 maken
o Laat de leerlingen de opdracht met het correctieblad 3.1 zelf nakijken

•

Aan het einde van dit blok geef je de leerlingen de opdracht om volgende keer een persoonlijk
voorwerp mee te nemen naar school. De vondst gaat over jou als persoon. De vondst wordt
(fictief) verstopt in de grond en mag pas na 75 jaar worden opgegraven.
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LESBESCHRIJVING BLOK 2 VAN LES 3
WAT HEB IK ONTDEKT EN WIL IK BEWAREN
40 minuten – Individueel

•
•
•
•

•

De leerlingen hebben een voorwerp meegenomen dat informatie geeft over henzelf en/of het
tijdperk waar ze nu in leven.
Dit voorwerp wordt (fictief) begraven en na 75 jaar weer opgegraven.
Voordat het voorwerp begraven wordt, zal 1 voorwerp per deelnemende klas tentoongesteld
worden op de website van “Ik in 010”
De leerlingen maken een eigen ontwerp om het voorwerp duurzaam te begraven. Daarnaast
maken ze een beschrijving van het voorwerp en de verpakking. De leerlingen moeten letten op
de volgende deelvragen:
o Wat is jouw voorwerp?
o Hoe oud is jouw voorwerp?
o Waarom heb jij voor dit voorwerp gekozen?
o Waarom wil je dat dit voorwerp over 75 jaar wordt opgegraven?
o Hoe zou jij dit voorwerp ‘verpakken’, zodat het over 75 jaar nog niet vergaan is?
De beschrijving van het voorwerp en de verpakking kan op verschillende manieren vorm worden
gegeven:
o Tekening
o Foto’s
o Vlog
o Twitter bericht
o Beschrijving
o ….

PRESENTATIE
10 minuten - Klassikaal
•
•
•
•
•

De ontwerpen zijn tentoongesteld, zodat de leerlingen elkaars resultaten goed kunnen zien.
Uit de ontwerpen worden door de leerlingen 3 meest creatieve ontwerpen gehaald.
De leerlingen van de gekozen ontwerpen houden een korte presentatie.
Uiteindelijk beslist de groep welk voorwerp (fictief) naar Ik in 010 gaat.
De leerkracht maakt een foto van dit voorwerp en stuurt deze op naar info@ikin010.nl
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ONTDEKBLAD 3
PAK DE SCHOENZOOL
Waar is de schoenzool van gemaakt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom is de schoenzool zo hard?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAK HET BOT
Van welk dier denken jullie dat dit bot is geweest?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom denken jullie dat het bot van dit dier is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAK DE SCHERVEN
Van welk materiaal zijn deze scherven gemaakt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Van welk voorwerp denken jullie dat deze scherven afkomstig zijn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom denken jullie dat?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ONTDEKBLAD 3
PAK DE TEGELS
Waar in een woning kwam je 400 jaar geleden tegels tegen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waar kom je nu wel tegels tegen in een woning en 400 jaar geleden niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAK DE PIJPENKOP
Waarom kan deze pijpenkop niet 1000 jaar oud zijn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Welke verschillen zijn er tussen de opgegraven pijpenkop en een pijpenkop anno 2017?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAK DE VUURSTEEN
Waarvoor werd deze steen gebruikt?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat gebruiken we nu in plaats van een vuursteen?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Waarom gebruiken we deze steen nu niet meer?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CORRECTIEBLAD ONTDEKBLAD 3
PAK DE SCHOENZOOL
Waar is de schoenzool van gemaakt?
Leer
Waarom is de schoenzool zo hard?
Toen de schoenen gevonden werden, waren ze nog zacht omdat ze in natte grond lagen. Nu de
schoenen niet meer in de natte grond liggen, kan er lucht bij komen en wordt het leer hard
PAK HET BOT
Van welk dier denken jullie dat dit bot is geweest?
Koe of paard
Waarom denken jullie dat het bot van dit dier is?
Duidelijke redenatie
PAK DE SCHERVEN
Van welk materiaal zijn deze scherven gemaakt?
Van aardewerk. De scherven zijn gemaakt van klei. Na het bakken van de klei in de oven, wordt
het aardewerk genoemd. Soms heeft het aardewerk glazuur. Dit werd gebruikt zodat het
aardewerk niet meer waterdoorlatend/poreus was
Van welk voorwerp denken jullie dat deze scherven afkomstig zijn?
Dit zijn scherven van gebroken potten en pannen
Waarom denken jullie dat?
Duidelijke redenatie
PAK DE TEGELS
Waar in een woning kwam je 400 jaar geleden tegels tegen?
Bij de openhaard
Waar kom je nu wel tegels tegen in een woning en 400 jaar geleden niet?
Badkamer en toilet
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CORRECTIEBLAD ONTDEKBLAD 3
PAK DE PIJPENKOP
Waarom kan deze pijpenkop niet 1000 jaar oud zijn?
Toen was er nog geen tabak in Europa. Columbus heeft ongeveer 400 jaar geleden tabak
geïntroduceerd in Europa
Welke verschillen zijn er tussen de opgegraven pijpenkop en een pijpenkop anno 2017
Nu van hout toen van klei
Nu een korte pijp toen een lange pijp

PAK DE VUURSTEEN
Waarvoor werd deze steen gebruikt?
Om vuur te maken, pijlpunten of gereedschap
Wat gebruiken we nu in plaats van een vuursteen?
Lucifers of aanstekers
Waarom gebruiken we deze steen nu niet meer?
Het duurt lang voordat je het vuur met een vuursteen hebt aangemaakt
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