Ontdek het verborgen verleden van Schokland

Docentenhandleiding

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland.

Fijn dat u het lespakket bij de Archeoroute Schokland hebt aangeschaft. De culturen en landschappen
op Schokland vormen een veelzijdig onderwerp voor uw les in de groepen 6, 7 en 8 van het
basisonderwijs. Door de opeenvolging van tijden in één klein gebied leren de leerlingen hun samenhang
binnen de Nederlandse geschiedenis. De onderwerpen in het lespakket over Schokland sluiten aan bij de
kerndoelen en zijn getest in het onderwijs.

Inhoud van het lespakket
Voor iedere leerling bevat het pakket
• Een lesboekje op A5-formaat met fictieve verhalen over kinderen in elke periode en informatie over echte
vondsten.
• Uitknipvellen met landkaartjes van de historische periodes.
• Een landkaart op A3-formaat van het huidige gebied, met op de achterkant een speurtocht.
• Als aandenken na afsluiting van de les: een magische kaart. Dit is een ansichtkaart met daarin drie plaatjes,
die je ziet door de kaart te bewegen.
Voor u bevat het lespakket
• Deze docentenhandleiding.
• Een poster om op te hangen in de klas.
• De website www.schokland.nl/archeoroute, met:
- uitgebreide achtergrondkennis.
- praktische informatie voor het voorbereiden van uw bezoek aan Schokland.
- een overzichtelijke Methodelink om vast te stellen bij welke hoofdstukken in uw lesmethodes voor
aardrijkskunde, geschiedenis en wereldoriëntatie de onderwerpen van Schokland het beste aansluiten,
compleet met bijbehorende kerndoelen.
Voorbeeld van een schema in de Methodelink
Hoofdstuk

Relatie met lespakket

Kerndoel

4.2 Klimaat en landschap

Klimaat, landschap

43, 49

Schokland in de klas
U weet zelf het beste hoe u uw lessen graag opbouwt. Toch kan een leidraad handig zijn. Hieronder volgen
tips voor het gebruik van de Archeoroute Schokland. Ú bepaalt wat past bij uw werkwijze.
• U kunt beginnen met het klassikaal introduceren van het onderwerp, met als basis de website van de
Archeoroute Schokland: www.schokland.nl/archeoroute.
• U kunt vervolgens klassikaal het boekje en de knipvellen bekijken.
- De leerlingen realiseren zich dat de periodes elkaar opvolgen en dat het landschap erg veranderd is.
- U kunt de leerlingen de verhaaltjes over de kinderen uit elke periode laten (voor)lezen. De kinderen uit
de korte verhaaltjes komen ook op de educatieve spots op Schokland terug. Gaat u niet naar Schokland
toe? Dan dienen de karakters in deze verhalen als ambassadeurs van ‘hun’ periode.
- De foto’s van de vondsten bekijken.

• Daarna start het knip- en plakwerk: het kiezen van het juiste landkaartje bij elke periode. Alle onderdelen
van het lespakket zijn door de leerlingen zelfstandig te gebruiken. Toch kan het van het leerjaar afhangen
welke keuze u maakt voor de opbouw van uw les. Gebruikt u het lespakket in groep 6, dan is het aan te
raden om met de hele klas de juiste kaartjes te zoeken. Voor groep 7 werkt het lespakket goed als de
leerlingen in kleine groepjes samenwerken. In groep 8 zijn de kinderen in principe in staat de opdrachten
individueel uit te voeren.
• Vervolgens kunnen de leerlingen de pagina’s over Schokland nu en in de toekomst invullen.
• De leerlingen kunnen nu de vijf testvragen invullen.
• Eventueel voor leerlingen die eerder klaar zijn: het invullen van de woordzoeker.
• Aan het einde van de les kunt u de magische kaarten en de speurtochten uitdelen voor het bezoek aan
Schokland met de klas of voor een bezoek in gezinsverband. U kunt ze natuurlijk ook pas uitdelen als u op
Schokland bent.
Tijdsindicatie
Wanneer u alleen de lesboekjes doorneemt, bent u ongeveer een uur bezig. Kiest u voor een combinatie met
de informatie op de website, dan duurt de les zo’n twee uur. Maar u kunt ook een heel project over Schokland
opzetten, door kinderen in groepjes de informatie over één periode te laten uitwerken en die aan de klas te
laten presenteren.

Bezoek aan Schokland
Helemaal compleet is de les in combinatie met een echt bezoek aan Schokland. Uw leerlingen kunnen dan
de Archeoroute volgen. Dit is een wandeltocht door het gebied, speciaal ontwikkeld voor kinderen tussen
8 en 13 jaar. Door middel van avonturen van leeftijdsgenoten uit het verleden, wordt het onderwerp op
Schokland tastbaar en krijgt het nog meer diepgang. Door de landkaart en het lesboekje uit het lespakket
mee te nemen en de vragen van de speurtocht te beantwoorden, onthouden de leerlingen de belangrijkste
informatie nog beter.
U kunt ervoor kiezen om beide wandelroutes te volgen of slechts één. Daarbij lopen uw leerlingen langs
grote educatieve spots. Het zijn interactieve panelen, waar kinderen uit zes historische periodes en uit de
toekomst avonturen beleven. In dit spelelement is de belangrijkste informatie over de geschiedenis van
Schokland verborgen.
Ga naar www.schokland.nl/archeoroute voor alle praktische informatie die u nodig hebt om uw bezoek aan
Schokland voor te bereiden. Op deze website vindt u bovendien nog veel meer mogelijkheden om van de
excursie een echt uitje te maken. Door bijvoorbeeld één van de activiteiten voor scholen te boeken. Of door
met de hele klas een rondje over het eiland te rijden in een echte Schokkerwagen. Veel plezier op Schokland!

Schokland, UNESCO Werelderfgoed
Vanuit historisch oogpunt is Schokland een belangrijk gebied voor Nederland. In de bodem zijn duizenden overblijfselen
gevonden van zo’n 12.000 jaar cultuur- en klimaatgeschiedenis, van uitzonderlijk goede kwaliteit. Bovendien staat
Schokland symbool voor hoe Nederlanders leven met water. Om die redenen kwam het voormalige eiland in 1995 als eerste
Nederlandse gebied op de UNESCO Lijst van Werelderfgoed.

Antwoorden op opdrachten in het lesboekje
Combinatie van landkaarten en periodes

Tijd van de Rendierjagers

Tijd van de Swifterbanters

Tijd van de Enkelgrafmensen

De Middeleeuwen

Tijd van de Schokkers

Tijd van de Polderpioniers

Antwoorden op testvragen p. 20 en 21
1. Waarom waren de Rendierjagers alleen in de lente en zomer in dit gebied?
- Omdat er dan rendieren waren.
2. Wat zijn twee verschillen tussen de potten uit de Swifterbantcultuur en die uit de Enkelgrafcultuur?
- Verschil 1: de potten van de Swifterbantcultuur hadden een puntige bodem en die uit de
Enkelgrafcultuur waren plat.
- Verschil 2: de mensen uit de Enkelgrafcultuur maakten hun eigen tekens in hun potten. In de
Swifterbantcultuur deden ze dat nog niet.
3. In welke tijd waren er in dit gebied heel veel terpen met dijkjes ertussen?
- In de Middeleeuwen.
4. Uit welke tijd kwamen de schelpjes die de mensen vinden sinds dit gebied een polder is?
- Uit de tijd van de Schokkers / Uit de tijd dat Schokland een eiland was in de Zuiderzee.
5. Waarom moet Schokland in onze tijd natter zijn dan de rest van de Noordoostpolder?
- Om te zorgen dat de bijzondere vondsten, die in de bodem liggen, niet vergaan. De samenstelling
van de bodem en het water houden het verrotten van de spullen tegen.

Colofon
Archeoroute Schokland is een initiatief van Het Flevo-landschap. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gezamenlijke
inspanningen van de diverse partijen die actief zijn op en rond Schokland: Museum Schokland, Natuurlijk Schokland, Vrienden van
Schokland, Schokker vereniging, Natuur- en milieu educatie centrum Noordoostpolder, Nieuwlanderfgoed, Prehistorische Nederzetting
Swifterkamp, Archeologische werkgemeenschap Nederland, Gemeente Noordoostpolder en Provincie Flevoland.

