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Multidisciplinair project voor groep 3 
Zingen naar aanleiding van beroepen die een belangrijke rol in de 
geschiedenis van Veenendaal gespeeld hebben en kennis maken met 
voorwerpen die bij het werk gebruikt werden.  
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Inleiding en Doelen 

Inleiding 

Dit project over beroepen in Veenendaal geeft de leerlingen 

in groep 3 de gelegenheid op een speelse manier kennis te 

maken met een stukje Veenendaalse geschiedenis. Aan de 

hand van een groot aantal voorwerpen in een geheimzinnige 

kist vertelt gastdocente Miriam Drost vanalles over wevers, 

turfstekers, sigarenmakers, boeren en molenaars. Bij ieder 

beroep leren de kinderen een liedje uit grootmoeders tijd dat 

ook nu nog tot de verbeelding spreekt. 

De leerkracht oefent de liedjes naderhand met de online 

filmpjes. Bovendien is er gelegenheid de informatie te 

verwerken via kleurplaten en een memoryspel. Ongeveer twee weken na de eerste les komt de gastdocente nogmaals in de 

klas om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten en de kinderen te begeleiden tijdens een miniconcertje voor ouders of een andere 

groep.  

 

Doelen van dit project 

De kerndoelen 54, 55 en 56 van het primair onderwijs worden d.m.v. dit project 

behaald:  

54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

55: De leerlingen leren om eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 

56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor 

aspecten van cultureel erfgoed. 
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Projectverloop 

Voorbereiding 

De leerkracht vraagt de kinderen een aantal dagen voor het 

bezoek van de gastdocent of zij voorwerpen, plaatjes, etc. 

mee willen nemen, die te maken hebben met de beroepen 

die in dit project behandeld gaan worden: 

- wever 

- sigarenmaker 

- turfsteker 

- molenaar 

- boer  

De eerste les – 60 minuten 

Tijdens deze les zitten de kinderen in een grote u-vormige kring, tafels zijn aan 

de kant gezet. De meegebrachte spulletjes liggen op een tafel. Er staat een lage 

tafel voor de kist in de opening van de kring.  

Gastdocente Miriam Drost komt met een grote kist vol oude spullen. De kist 

heeft zij gevonden op de zolder van haar oma. Haar oma vertelde dat er een 

bijzonder kistje in de grote kist zat: een liedjeskistje. Samen met de kinderen 

worden de spullen uit de kist gehaald en de bijbehorende verhalen worden 

verteld. Ook hoort bij ieder beroep een kinderlied, dat geïntroduceerd wordt 

door de liedjeskist. Deze liedjes zingen de kinderen onder leiding van de gastdocente een paar keer door. Aan het einde van 

deze les neemt de gastdocente de liedjeskist en de spullen weer mee naar huis. 

Tussen les 1 en 2 

Na deze eerste les kan de leerkracht de liedjes naar hartenlust oefenen met behulp van de oefenfilmpjes. De filmpjes laten de 

ingezongen liedjes horen en daarbij worden beelden getoond van de spullen uit de kist en foto’s van vroeger. Hoe vaker de 

kinderen de liedjes zingen met behulp van de filmpjes, hoe beter ze de link tussen de materialen en de liedjes gaan leggen en 

hoe beter de verhalen verankerd worden. Het is uiteraard leuk om met de kinderen nog verder te praten over de beroepen. Op 

internet is veel informatie te vinden. En ook de door de kinderen meegebrachte materialen zijn een 

middel om over de beroepen in gesprek te gaan. Daarnaast is er bij ieder beroep een kleurplaat (zie 

bijlage) en er is een memoryspel wat de kinderen kunnen maken, of wat door de leerkracht 

uitgeprint kan worden en in de klas gespeeld kan worden. De ouders worden uitgenodigd om de 

laatste 15 minuten van de tweede les bij te wonen, of een andere groep wordt uitgenodigd. 
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Projectverloop (vervolg) 

De tweede les – 60 minuten  

De kinderen zitten in de kring, op dezelfde manier als de 

eerste les. De gastdocente komt weer in de klas, ze heeft de 

liedjeskist bij zich en ook nog wat verkleedkleding. De 

kinderen vertellen kort over het project en het oefenen en 

hoe ze het tot nu toe gevonden hebben. Daarna worden alle 

liedjes onder leiding van de gastdocente doorgenomen. 

Indien mogelijk leren de kinderen er nog wat extra 

bewegingen en/of spelvormen bij. 

Dan is het tijd voor de generale repetitie. De kinderen staan 

als een echt koor bij het digibord. Daar worden de filmpjes op 

afgespeeld (die de kinderen dus niet kunnen zien). De kinderen zingen en maken de afgesproken bewegingen. Een kwartier 

voor het einde van de les komen de ouders of de kinderen van een andere groep om te kijken. Zij kunnen zitten op de lege 

stoelen en de tafels die aan de zijkanten staan. Het concert kan beginnen en gaat precies zoals de generale repetitie. Het 

publiek kan de filmpjes en de zingende kinderen zien. Na afloop is er uiteraard een enorm applaus voor alle kinderen. 

 

Na afloop van het project 

Het museum in Veenendaal heeft veel materialen die met de behandelde 

beroepen te maken hebben. Een bezoekje aan het museum is zeker de moeite 

waard. 

De liedjes kunnen natuurlijk gewoon steeds opnieuw gezongen worden. De 

kinderen zullen ze niet snel zat worden, het zijn allemaal liederen die de tand des 

tijds doorstaan hebben. 
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De liederen 

Oefenfilmpjes en tracks 
Bij dit project horen 5 liedjes. Bij de liedjes zijn 5 begeleidingstracks gemaakt door Harold Schonewille. De liedjes zijn 
ingezongen door Carlijn Noorda. De tracks zijn verwerkt in filmpjes waarin de voorwerpen en foto’s uit de Liedjeskist nogmaals 

voorbij komen. De filmpjes staan op youtube (zoeken op: Schoolproject de liedjeskist) en op de website van School en Cultuur. 
Via de onderstaande link zijn ze te openen: 

Www.schoolencultuurveenendaal.nl/ …..  
Hieronder de liedjes en een aantal spelmogelijkheden op een rijtje: 
 
‘k Zou zo graag een turfke steken 
Spelmogelijkheid: 
Tijdens het zingen van 'k Zou zo graag een turfke steken' kunnen de kinderen een ketting rijgen. (Zoals bij het liedje 'k Zou zo 
graag een ketting rijgen.) De ketting wordt gebroken na de laatste keer en dan vormen de kinderen een kring. Dat is het 

moment waarop de reprise gezongen kan worden: 'Veenendaal is waar ik woon'.  

 

Vier Weverkens 
Spelmogelijkheid: 

De kinderen maken bewegingen op de manier zoals te zien is in het onderstaande youtube filmpje: 
https://m.youtube.com/watch?v=SxKK6TRNIiM  

 

Rombombombie 

Spelmogelijkheid: 

Vijf kinderen vormen een rij voor de toonbank van de sigarenverkoper/-ster. Om de beurt wijzen zij aan welke sigaren ze 

hebben willen. En geven (in het tussenspelletje) de verkoper het geld.  Het kan ook daadwerkelijk in vraag en antwoord 

gezongen worden door de kinderen: de ene helft van de klas (of een kind alleen) zingt : Rombombombie een stuiver sigaren. De 

andere helft (of een kind alleen) zingt: Lichte of zware? De eerste groep/solist antwoordt: Rombombombie, een stuiver van die. 

Molenaartjes wind 

Spelmogelijkheid: 

Tijdens het zinnetje: ‘En de molen draait en de wind was …’ draaien de kinderen een rondje om hun eigen as. 

Waarvan gaan er de boeren? 

Spelmogelijkheid: 

Zing het lied in twee groepen, de vraagstellers en de antwoorders. 
De vraagstellers maken een vragende beweging met hun handen en armen, halen de schouders op. 

De antwoorders beelden het dorsen en verkopen uit. 
De vraagstellers begrijpen het en steken hun duim op bij de laatste regel en knikken. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Liedteksten 
Blad met de teksten van de vijf liederen, kan eventueel ook voor de kinderen uitgeprint worden. 
 

Bijlage 2: Memoryspel 

Print de twee pagina’s tweemaal uit op stevig, ondoorschijnend papier en knip de plaatjes netjes uit. 

Of maak kartonnetjes en print de twee pagina’s uit op gewoon papier. Knip de plaatjes uit en plak ze op de kartonnetjes.  

Dit kan als knutselwerkje door ieder kind gedaan worden, of door de leerkracht als spel voor in de klas. 

Spel: 

De kaartjes worden met de afbeelding naar beneden op tafel gelegd. Twee of meer spelers keren om de beurt twee kaartjes 

om. Zijn het twee gelijke kaartjes, dan mag de speler de kaartjes houden. Zijn het ongelijke afbeeldingen, dan worden ze weer 

omgedraaid. Als alle paren gevonden zijn, telt iedere speler het aantal paren dat hij gevonden heeft. De speler met de meeste 

paren is de winnaar. 

Bijlage 3: Kleurplaten: 

- Boeren 

- Turfstekers 

- De Molen 

- Weefsters 

- Sigarenfabriek  
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