Handleiding voor de leerkracht
Leuk dat u en uw klas meedoen aan het project DE GEBOORTE VAN DEN HAAG &
HET WONDER VAN LOOSDUINEN!
•

U ontvangt voor alle leerlingen en voor uzelf per post een projectboekje. In dit
boekje kunnen de leerlingen schrijven. Gedurende het hele schoolproject maken de
leerlingen opdrachten in het boekje. Op pagina 18 kunnen de leerlingen hun notities
kwijt. Tip: laat de leerlingen hun naam op de omslag van het boekje schrijven!

•

In het postpakket van de projectboekjes zit ook een poster van de stamboom van
Floris V. Tip: geef de poster een plekje in de klas!

•

U ontvangt per e-mail informatie over de data en tijden van de rondleidingen in het
Loosduins Museum, de Abdijkerk en het Binnenhof.

•

Deze handleiding en de 4 filmpjes bij de verschillende dagdelen vindt u digitaal op
www.lichtoploosduinen.nl/school. Op deze website kunt u ook extra achtergrondinformatie en geschiedenis terug te vinden.

Op de volgende pagina’s in deze handleiding vindt u een overzicht van de dagdelen
met bijbehorende opdrachten, filmpjes en tips. Lees ter voorbereiding van een dagdeel
de tips door. Ze geven u richtlijnen over de volgorde van filmpjes en opdrachten. Verder
heeft u ook veel ruimte voor eigen inbreng.
Veel plezier!

Dagdeel 1: Introductie
Pagina’s in projectboekje: 3, 4, 5, 6, 7
Opdrachten in projectboekje: opdracht 1 (pagina 4) en opdracht 2 (pagina 7)
Filmpje: 1. introductie
Tips voor dit dagdeel:
• Speel filmpje 1 af voor opdracht 1.
• Laat opdracht 1 uitvoeren. Bepaal zelf hoeveel tijd u aan deze opdracht wilt besteden.
• Laat de geschiedenis van Loosduinen en Den Haag (pagina 5) lezen. Individueel of
klassikaal. Laat aanvullend de open vragen over de namen op de oude kaart invullen
(pagina 6). Individueel of in groepjes. Bespreek de namen eventueel ook klassikaal.
• Laat opdracht 2 maken. Individueel of in groepjes. Bespreek de kaart eventueel ook
klassikaal.

Dagdeel 2: Bezoek Loosduins museum en
Abdijkerk
Pagina’s in projectboekje: 8, 9
Opdrachten in projectboekje: 3 (pagina 9)
Filmpje: 2. Bezoek Loosduins museum en Abdijkerk
Tips voor dit dagdeel:
• Speel filmpje 2 af voor het bezoek aan het museum en de Abdijkerk en lees ter voorbereiding pagina 8 over de Abdijkerk. Dit laatste kan individueel of klassikaal.
• Neem een fotocamera / smartphone mee voor een klassenfoto. Deze foto kan achterin het projectboekje geplakt worden.
• Laat de kinderen foto’s maken van de Abdijkerk tijdens het bezoek voor opdracht 3.
• Na het bezoek kunnen de kinderen opdracht 3 maken.

Dagdeel 3: Bezoek Binnenhof
Pagina’s in projectboekje: 12, 13, 14
Opdrachten in projectboekje: 4 (pagina 14)
Filmpje: 3. Bezoek Binnenhof
Tips voor dit dagdeel:
• Speel filmpje 3 af voor het bezoek aan het Binnenhof.
• Laat Het Binnenhof en Expeditie Binnenhof (pagina 12-13) lezen. Individueel of klassikaal.
• Laat de kinderen opdracht 4 maken na het bezoek.

Dagdeel 4: Afronding + interactieve quiz
Pagina’s in projectboekje: 15, 16, 17, 18
Opdrachten in projectboekje: Even terugblikken (pagina 16-17)
Filmpje: 4. Afronding + interactieve quiz
Tips voor dit dagdeel:
• Lees de uitleg over de quiz in het projectboekje.
• Speel filmpje 4 af voor de quiz.
• Laat de kinderen terugblikken op het project (pagina 16-17). Individueel of in groepjes. Bespreek het eventueel nog klassikaal.
• Maak het boekje compleet met een foto achterin het projectboekje.
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