
 



Doelstelling 
 
 kinderen leren feitelijke en begripmatige kennis , verwerven in-

zichten en leren vaardigheden aan. 
 Na afloop kan de leerling verschillend materialen onderschei-

den (steen, hout, aardewerk,bot) kan de leerling functioneel 
onderscheid maken tussen de verschillende voorwerpen en le-
ren deel een archeologische begrippenlijst 

 Leren werken in een team 
 Krijgen inzicht in de archeologische wetenschap 
 Leren omgaan met meetapparatuur zoals schuifmaten, profiel-

aftasters en schaaltekeningen 
 

Korte inhoud 
In het project houden de kinderen zich bezig met de 
archeologie en de archeologische vondsten in de stad 
Oldenzaal en de nabije omgeving (buitenwijken) Leer-
lingen maken kennis met het werk van de archeoloog. 
Wat doet een archeoloog en hoe gaat hij met de 
vondsten om en wat verteld ons de archeologie. Dit 
zal geïllustreerd worden met vondsten uit de stad Ol-
denzaal en de opgravingen op het Plechelmusplein. 
De binnenstadsopgravingen vertonen een beeld van 
een stad vol scherven en botten. Wat vertellen ons die 
scherven en botten over de stad Oldenzaal en haar 
bewoners. 



 

AANPAK 
1ste les: 
 
Theorie: Hoe gaat een archeoloog te werk en wat is er allemaal in 
de grond gevonden. = docerend met audiovisuele presentatie  

 
 

2de les 
 
Praktijk: Per klas worden in groepen van 5 leerlingen koffertjes 

uitgedeeld met vondsten en materiaal, dat de leerlingen per groep 
moeten gaan bewerken en bestuderen om tot een interpretatie te 
komen van wat het is en uit welke tijd? De leerlingen werken met 
handschoenen, vergrootglazen, meetapparatuur . Zij krijgen les in 
technisch tekenen van de vondsten en moeten parallellen opzoe-
ken in de boeken of op internet. Met de kleurplaat van een skelet 
kunnen de leerlingen opgravingfoto's van een echt graf met skelet 
inkleuren. 



Periode: januari 2013 
 
Tijdsduur: 2 lessen 1 x  theorie 1 x praktijk 
Uitvoering R.A. Olde Dubbelink, museum Het Palthe-Huis 
Locatie: leslokaal of praktijklokaal 
Faciliteiten school: digitaal bord, aansluiting computer internet 
Benodigdheden: 
Museum: koffertjes met inhoud, vondsten,, vergrootglazen, literatuur, 
handschoenen etc. 
School: scharen, tekenpapier (a4) potloden en pennen. 
 


