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Inleiding
Veenendaal en de Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
In de bovenbouw liggen de thema’s van de
geschiedenislessen vaak wat verder van de
eigen beleving en omgeving van de leerlingen. De Tweede Wereldoorlog is echter zo
groot en veelomvattend dat het iedereen
in Nederland geraakt heeft in meer of mindere mate. In Veenendaal, in het hart van
Nederland, had de oorlog voor alle inwoners

eigen omgeving. Ze kunnen het plaatsen in
de bekende context. Delen van deze lessen
zijn lesstof vervangend. De werkvormen in
dit project zijn vooral interactief. De leerlingen worden zoveel mogelijk uitgedaagd om
zelf te onderzoeken en te bedenken hoe de
geschiedenis in elkaar steekt, maar ook door
het schrijven van een dagboek worden de

Het oorlogsmonument in Veenendaal

leerlingen uitgedaagd om creatief bezig te
zijn met taal. Het project heeft raakvlakken
met de vakken Nederlands (taal) en aardrijkskunde.

een enorme impact. Door de mobilisatie van
honderden soldaten, maar ook evacuatie
van de eigen bevolking door de inundatie
van Veenendaals grondgebied is Veenendaal in alle facetten van de gruwelijkheden
betrokken geworden. Want ook het verzet
en Jodenvervolging vond plaats in Veenendaal, reden te meer dat de bevrijding en
herdenking van deze verschrikkelijke oorlog
herdacht en gevierd mag en moet worden.
Ieder jaar weer. Maar zeker na 80 jaar na
het begin en 75 jaar na het einde van die
vreselijke Tweede Wereldoorlog. Zo zijn er
talloze elementen die via micro naar macro
niveau vertaald kunnen worden. Voor leerlingen van deze leeftijd komt er een extra
dimensie bij het geschiedenisverhaal als dat
verhaal ook betrokken kan worden op de

Een doel van dit project is onder andere: een
deel van de geschiedenis van Veenendaal
leren kennen in de context van de nationale
geschiedenis.

Onderduiken en verzet
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Opbouw van het project
Het project bestaat uit vier onderdelen en een facultatief
vijfde, zesde en zevende onderdeel:
Voorbereiding en korte omschrijving van de
activiteiten:
Ongeveer een week voordat het project
begint heeft de leerkracht het al over het
komende project en wordt er gestart met
het verzamelen van spullen die te maken
hebben met de Tweede Wereldoorlog. Bonkaarten, foto’s, dagboeken, voorwerpen….

De spulletjes komen bij elkaar te liggen op
een speciale tafel ‘Veenendaal en de Tweede
wereldoorlog’ in een hoek van de klas. In
de lessen in de geschiedenismethode kan
ook al geanticipeerd worden op het project.
De eerste les kan een aanvulling zijn op de
lessen uit de methode.
Belangrijk is dat vooraf al contact gemaakt
is met een bekende of familielid van een van
de leerlingen/leerkrachten die evt. iets wil/
kan vertellen over zijn of haar ervaringen
in de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal.
Les 1
In deze les wordt in vogelvlucht ingegaan op
de aanloop en grote geschiedenis van WO
II en dan met name hoe het in Nederland
verging. Wat weten de leerlingen er zelf al
van. Kennen ze iemand die de oorlog heeft
meegemaakt? Er wordt samen gekeken naar
een film uit de Canon Entoen.nu. De film
van Klokhuis wordt aangeraden. Daarna
wordt de vensterplaat bekeken en worden
8

vragen gesteld en ook (schriftelijk) vragen
beantwoordt. In de kring wordt nagepraat
over hetgeen geleerd is die dag. Wat vinden
de leerlingen ervan? Afsluiten met de uitnodiging om (nog) iets mee te nemen van huis
dat ze aan de oorlog doet denken, of iets dat
bewaard is gebleven uit de oorlog.
Les 2
Er komt iemand langs in de klas die, naar
aanleiding van documenten en foto’s, komt
vertellen over de Tweede Wereldoorlog.
(Gedacht wordt aan iemand uit de eigen
school omgeving: daarvoor is overleg met de
leerkracht nodig.) Of er komt een persoon
die telkens naar de school komt en een link
met Veenendaal heeft in WO II (bijvoorbeeld een persoon uit het Market Garden
oral history project): iemand of een aantal
personen wordt/worden gevolgd gedurende
de oorlog. Dagboek. De linken met verzet,
Jodenvervolging/onderduiken in Veenendaal
worden gelegd.

Les 3
De bezoekdag. De leerlingen gaan onder
begeleiding eerst naar het Gemeentearchief
Veenendaal, waar ze leren over de mobilisatie van soldaten in Veenendaal, de evacuatie
van Veenendalers en de gevolgen van de
inundatie. Vervolgens gaat de groep naar
de Cultuurfabriek om op een interactieve
manier informatie te verzamelen over het
verzet en de Jodenvervolging (verzorgd door
onder andere de Historische Vereniging Oud
Veenendaal) daarna gaan de leerlingen in
groepjes door Museum Veenendaal waar een
speurtocht ze meer leert over de bevrijding
en het herdenken van de Tweede wereldoorlog. In totaal neemt deze ‘bezoekdag’ ruim
drie uur in beslag (een ochtend).

Herdenkingsrok

Les 4
Als afsluiting van het project is er ruimte
voor een creatieve verwerking. Dit kunnen
verschillende uitwerkingen zijn van het
geleerde: zelf een dagboekfragment schrijven, een stripverhaal maken over de belevenissen van de persoon, verslag/werkstuk
maken van hetgeen geleerd is, poster maken,
discussie met stellingen, ….? Belangrijk is dat
er nog goed nagesproken wordt over wat er
geleerd is en waarom het belangrijk is om
deze oorlog te blijven herdenken.
Les 5
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen
en te doen rond het grote thema Tweede
Wereldoorlog. In Veenendaal is Constant
van den Heuvel (docent geschiedenis aan

het Ichthuscollege) de kenner van de Veenendaalse geschiedenis rond die tijd. Hij
neemt de leerlingen op aanvraag mee in een
fietstocht, waarbij de eigen omgeving en de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
centraal staan. Deze fietstocht is van harte
aan te bevelen. Neemt u vooral contact
op met Constant. Het is wel handig om de
fietstocht na de bezoekdag te plannen. Zo
hebben de leerlingen al meer ‘bagage’ en
is de tocht een mooie aanvulling op het
geleerde.
Les 6
Er is dit jaar ook extra aandacht voor de
‘Operatie Market Garden’ heel veel mensen
in Veenendaal hebben aan den lijve ondervonden hoe de mislukte operatie invloed
had op hun dagelijks leven. Grote stromen
evacués kwamen naar Veenendaal. Er zijn
een aantal mensen geïnterviewd, indringende verhalen zijn vastgelegd door Janneke
van den Berg van het Gemeentearchief
Veenendaal. Mocht u geïnteresseerd zijn in
de specifieke geschiedenis rond Operatie
Market Garden (beter bekend als ‘De slag
om Arnhem’ wellicht) neemt u vooral contact
op met Janneke.
Les 7
Veenendaal maakte deel uit van de Grebbelinie in de Tweede Wereldoorlog. De
Grebbelinie was een verdedigingslinie en
met deze linie trachtte de Nederlandse
strijdmacht de Duitsers tegen te houden. In
het Museum van Stichting Grebbelinie in het
Vizier is een prachtige tentoonstelling over
de eerste meidagen van de oorlog in onze
omgeving, maar ook over het verloop van
die oorlog. Er wordt vooral ingegaan op de
locatie ter plekke: rand Scherpenzeel-Woudenberg. Ter plekke kan ervaren worden hoe
het was om gemobiliseerd te zijn en in een
loopgraaf de vijand af te wachten. Er is een
speciaal schoolproject gemaakt door LEU,
Annet Werkhoven en Stichting Grebbelinie
in het Vizier. Neem voor de mogelijkheden
voor een bezoek of deelname aan het project contact op met Stichting Grebbelinie in
het Vizier.
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Verantwoording
Verantwoording van de keuzes en de opbouw
De Tweede Wereldoorlog is een geschiedenisonderwerp dat voor mensen uit deze tijd
nog niet zo vreselijk lang geleden is. Er zijn
nog veel directe aanknopingspunten om de
geschiedenis van die oorlog te kunnen vertellen en te bespreken. Opa’s en oma’s zijn
nu oud, maar hebben hun verhalen over de
oorlog gehoord van hun vader of moeder
en geven dat weer door. Soms nog uit eigen
ervaring als kleuter of jong kind. De oorlog
komt zo wel dichtbij. Het gaat iedereen aan.
Al eerder is er een project over de Tweede
Wereldoorlog aangeboden. Dit keer zijn de
handen ineengeslagen tussen de diverse
verenigingen die dichtbij het verhaal over
het verleden staan: De Historische Vereniging Oud Veenendaal, Gemeentearchief
Veenendaal en het Museum Veenendaal.
Deze organisaties herbergen alle drie een
schat aan informatie over het Veenendaal
van vroeger. Gezamenlijk is tot een chronologisch verhaal gekomen hoe de leerlingen
binnen elke locatie de Tweede Wereldoorlog
in Veenendaal aangeboden zullen krijgen
tijdens de bezoekdag. Het is logisch om dan
in het Gemeentearchief te beginnen met
de mobilisatie, inundatie en evacuatie, om
vervolgens meer te weten te komen over
het verzet en de Jodenvervolging in de Cultuurfabriek in de locatie van de Historische
Vereniging Oud Veenendaal. Om de groep
niet te groot te laten zijn is er voor gekozen om de helft van de groep een verhaal
te vertellen over de Jodenvervolging, een
dagboekfragment te bespreken en om door
middel van een ‘escapespel’ meer te weten
te komen over het verzet in Veenendaal
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na deze
ontmoetingen krijgen de leerlingen in het
Museum Veenendaal de aspecten van de
bevrijding en herdenking aangereikt middels
een interactieve speurtocht. Het is belangrijk om de chronologie aan te houden. Zo
zijn de gebeurtenissen in de oorlog logisch
en behapbaar voor de leerlingen. Voordat
de leerlingen naar de locaties gaan is het
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belangrijk al het een en ander over het
onderwerp te weten. Daarom is er eerst een
les die de algemene feiten over de Tweede
Wereldoorlog in Nederland behandelt om
vervolgens een les te wijden aan de gebeurtenissen in Veenendaal, om al een aanloop
en aanleiding te hebben voor de bezoekles.
Er is nog veel meer te vertellen en te zien
in Veenendaal in verband met de Tweede
Wereldoorlog. Daarom is het heel fijn dat
ook kenner van de Veense geschiedenis Constant van den Heuvel bereid is om facultatief
aan te schuiven aan het eind van het project.
Door middel van een fietstocht door de
eigen omgeving, met uitleg en verhaal van
Constant, is het verleden nog tastbaarder.
Dat geldt ook voor het verhaal van Operatie
Market Garden, Janneke van den Berg kan
ook een aanvulling geven op het project
door de indringende gebeurtenissen van
september 1944 van ooggetuigenverslagen.
Door dit project hopen wij dat de leerlingen
een goed besef/beeld heeft van wat er in en
rond Veenendaal allemaal gebeurd is in de
Tweede Wereldoorlog.
Doelen
De leerlingen weten globaal wat er in de
Tweede Wereldoorlog is gebeurd en specifiek wat er tijdens de mobilisatie, inundatie,
evacuatie, het verzet en de Jodenvervolging
heeft afgespeeld in Veenendaal. Daarnaast
weten de leerlingen hoe de bevrijding is
verlopen in Veenendaal en hebben het
besef dat herdenken van oorlogen, vooral
de Tweede Wereldoorlog, belangrijk is om
lessen uit te trekken voor de toekomst.
Kerndoelen en aansluiting bij andere vakken
De kerndoelen 51, 52, 53, 54, 55 en 56 van
het primair onderwijs worden d.m.v. dit
project behaald/deels behaald:
51: De leerlingen leren gebruik te maken van
eenvoudige historische bronnen en aanduidingen van tijd en tijdsindeling hanteren.

52: De leerlingen leren enige kenmerkende
aspecten van tijdvakken (Wereldoorlogen
en Holocaust).

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

53: De leerlingen kunnen belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis en die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

56: De leerlingen verwerven enige kennis
over en krijgen waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed.

54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek
en beweging te gebruiken om er gevoelens
en ervaringen mee uit te drukken en om er

Daarnaast zijn de kerndoelen 1-3 en 4-9 in
het Nederlandse taal onderwijs aan de orde
in dit project.

Les 1
Tijd

Activiteit

Les 1 (op school)

Nederland en WOII

20 min

Introductie in de kring.

15 min

20 min

Benodigdheden

Opmerkingen

Kringopstelling.

Onderwerp is de

Kringgesprek: vragen

Tweede

stellen, vertellen,

Wereldoorlog in

luisteren.

Nederland

Film bekijken,

Digibord: film van

luisteren.

Klokhuis over WOII:

Vensterplaat

Digibord:

bekijken, vragen

Vensterplaat WOII.

Zie links film,
vensterplaat en
werkblad met
docentenhandleiding
bij les 1.
In de bijlage is e.e.a.
ook te vinden. Printen
van de werkbladen.
Leerlingen vragen om
iets mee te nemen
van huis dat ze aan de
oorlog doet denken,
of iets dat bewaard is
gebleven uit WOII.

stellen, luisteren.
30 min.

15 min.

Twee aan twee vragen

Werkblad,

maken en bespreken.

antwoorden.

Nabespreken in de

Kringopstelling.

kring. Luisteren,
vertellen. Wat vind
je ervan? Hoe zal het
in Veenendaal zijn
geweest?
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Les 2
Tijd

Activiteit

Les 2 (op school)

Veenendaal en WOII

15 min.

35 min.

Ongeveer 45 min.

12

Benodigdheden

Opmerkingen

Bespreken wat er
is meegenomen,
vragen stellen,
luisteren, vertellen.

Kringopstelling.
Foto’s en historisch
materiaal.

Ook de eerder
meegebrachte
spullen op de tafel
kunnen erbij.

Samen lezen, vragen
stellen en vragen
beantwoorden.

Boek: ‘Canon van
Veenendaal’, venster
38 en 39 en
werkboek.
Boek:
‘De Grebbelinie van
onder tot boven’,
hfst. Veenendaal.
Vooral het verhaal
van Jan Rensen.

In de bijlage zijn
scans van de boeken
en werkboek te
downloaden.
(Printen van de scans
en het werkblad.)

Familielid of
bekende die iets kan
vertellen over de
oorlog in
Veenendaal.

Misschien dat
degene die komt
vertellen iets kan
meenemen over de
oorlog dat bewaard
is gebleven.

Les 3
Tijd

Activiteit

Les 3 (op locatie)

BEZOEKOCHTEND

8.30u
8.45u-9.40u:

Vertrek van school.
Gemeentearchief.

10 minuten
verplaatsen naar
Cultuurfabriek
9.50u entree/
ontvangst
10u-10.55u:

Historische
Vereniging Oud
Veenendaal
Luisteren en escape
spel in groepjes.

11u-11.45u:

Museum Veenendaal
Speurtocht in
groepjes.

11.45-12u

Nabespreken en
weer terug naar
school.

Benodigdheden

Opmerkingen

Fiets, voldoende
begeleiding
(minimaal 2
personen per klas).
Rugzak met pen,
papier, fruit,
regenkleding).

Op de locatie zelf
worden de
benodigde
(onderzoeks
materialen verstrekt
en zijn er ook
professionals en
vrijwilligers
aanwezig voor de
begeleiding en
invulling van het
programma.
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Les 4
Tijd

Activiteit

Benodigdheden

Opmerkingen

Les 4 (op school)

Creatieve verwerking

20 min.

Napraten in de
kring. Vragen
stellen als: Wat heb
je geleerd? Wat
raakte mij/jou het
meest?
Schrijven, tekenen,
poster maken,
discussiëren…
De verwerking kan
vele vormen hebben:
dagboekfragment
schrijven,
stripverhaal maken,
werkstuk over een
bepaald onderdeel,
discussie n.a.v.
stellingen

Bij de
verwerkingsvorm
benodigde
materialen.
In de bijlage zijn een
aantal aanzetten
gegeven.

Activiteit

Benodigdheden

Opmerkingen

Fietstocht,
Verhaal over Market
Garden/De slag om
Arnhem,
Excursie naar de
Grebbelinie

In de bijlage staan
de adressen van
contactpersonen
voor het aanvragen
en organiseren van
dit facultatieve deel
van het project.

2 x 45 min.
(eventueel)

Les 5/6/7 (op locatie)
Tijd
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Nederland en de Tweede Wereldoorlog

Les 1 op school
Doelen:
a. De leerlingen kunnen met elkaar praten,
luisteren en kijken naar en over verhalen
van de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen
kunnen luisteren naar elkaar en kunnen
elkaar aanvullende informatie geven en ook
ontvangen. De leerlingen kunnen vragen
beantwoorden over de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
b. De leerlingen laten zien in de uitwerking
en het nagesprek dat ze enigszins begrijpen wat de Tweede Wereldoorlog voor
impact heeft gehad voor Nederland en haar
inwoners. (Op het ‘Handleidingenblad’ van
entoen.nu staan nog meer specifieke leerdoelen in verband met deze les.)
Voorbereiding (nodig):
https://www.entoen.nu/nl/tweedewereldoorlog
https://www.entoen.nu/nl/vensterplaten/
vensterplaat-tweede-wereldoorlog
https://www.entoen.nu/doc/Werkbladen_
Vensterplaten/Werkblad_De_Tweede_
Wereldoorlog.pdf
https://www.entoen.nu/doc/Handleidingen_
Vensterplaten/Handleiding_De_Tweede_
Wereldoorlog.pdf
Opstelling in de kring.
Tafel waar spulletjes op gezet kunnen
worden.
Film en Vensterplaat klaar op het digibord.
Werkopdrachten geprint en klaar.
Duur: (Maximaal) 20 minuten kringgesprek,
15 minuten film kijken, 20 minuten vensterplaat bespreken.
Na deze activiteiten is het raadzaam een
pauze te houden. (Ochtendpauze?) Daarna
verder met het programma:

Duur: 30 minuten vragen maken en bespreken. 20 minuten nabespreken van de les.
Duur totaal: ruim 100 minuten verdeeld over
de dag (liefst ochtend).
Activiteiten: Kringgesprek, film kijken, nabespreken, opdrachten maken en evalueren
door vragen stellen en elkaar bevragen over
hetgeen geleerd en besproken is.
Lesverloop:
Alle lessen hebben het verloop: Inleiding Kern- Verwerking.
1) De leerkracht vraagt de leerlingen wat zij
weten over de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen komen met voorbeelden en daar gaat
de leerkracht op in. Hij/zij vertelt ook over de
eigen ervaring en wat er hem/haar bekend
is over de oorlog. De leerkracht vertelt kort
wat er allemaal op het programma staat in
dit project.
2) De Tweede Wereldoorlog in Nederland,
dat is een heel groot onderwerp. De leerkracht vertelt dat met elkaar gekeken gaat
worden naar een film over hoe er nu naar
de oorlog gekeken wordt en wat er nog aan
herinneringen uit de oorlog uit de grond te
halen zijn. De leerkracht start de film (van
Klokhuis).
3) Na de film een eerste reactie peilen. Wat
wil je erover zeggen? Wat vond je het meest
aangrijpend/indrukwekkend? Wat wist je al?
Wat wist je nog niet? Hierna is het pauze.
4) De leerlingen zitten aan de eigen tafels
in de klas. De vensterplaat van de Tweede
Wereldoorlog staat op het digibord. Wat
is er te zien op de vensterplaat? Klassikaal
bespreken. Op de i- tjes in de plaat kan
geklikt worden voor meer informatie. Eerst
proberen zelf te laten beantwoorden wat
er te zien is. Daarna kijken wat er vertelt
wordt bij de i.
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Als de vensterplaat besproken is gaan de
leerlingen twee aan twee de opdrachten
maken van het werkblad.
5) Als de meeste groepjes klaar zijn geeft de
leerkracht nog vijf minuten om af te ronden.
Daarna komen de leerlingen weer bij elkaar
in de kring en worden de antwoorden op de
vragen besproken. Alle leerlingen krijgen de
kans te reageren. Vervolgens wordt overge-

gaan op de evaluatie van de eerste les. Wat
heb je vandaag geleerd? Wat vond je ervan?
Als in- leiding voor de volgende les: Weet je
misschien een verhaal over Veenendaal in
de oorlog? Hebben je ouders, opa en oma
je daar iets over verteld? Zou je nog iets
mee kunnen/willen nemen naar de groep
volgende keer. Er komt dan iemand praten
over de oorlog.

Les 2 op school
Doelen:
a. De leerlingen kunnen met elkaar praten,
luisteren en kijken naar en over verhalen
van de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal.
De leerlingen kunnen uitleg geven bij de
door hen meegenomen voorwerpen uit de
Tweede Wereldoorlog.
b. De leerlingen kunnen met elkaar vragen
bedenken voor de gast die in de klas komt
om over de oorlog in Veenendaal te praten.
c. De leerlingen kunnen naar verschillende
verhalen luisteren over de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal. Zowel uit boeken als
mondeling. De leerlingen kunnen vragen
maken en zelf bedenken over de gebeurtenissen in Veenendaal tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Voorbereiding/nodig:
Kringopstelling.

Een kleinigheid voor de gast om te bedanken voor de moeite (of een uitnodiging
voor de tentoonstelling aan het eind van
het project?).
Duur: (Maximaal) 30 minuten kringgesprek,
30 minuten boeken/scans lezen en bespreken.
Na deze activiteiten is het handig een pauze
te houden. (Ochtendpauze?) Daarna verder
met het programma:
Duur: 45-50 minuten: gast in de groep.
Nabespreken en anticiperen op de bezoekles
Duur totaal: ongeveer 100 minuten verdeeld
over de dag (liefst ochtend).
Activiteit: Kringgesprek, uitleggen, samen
vragen opstellen, lezen en luisteren, vragen
stellen, luisteren naar de gast, vragen stellen
en elkaar bevragen over hetgeen geleerd en
besproken is.

Tafel en foto’s en historisch materiaal.
Lesverloop:
Papier en pen: voor vragen aan de gast.
Inleiding – Kern – Verwerking.
Boek of scans van het boek: ‘Canon van
Veenendaal’, venster 38 en 39 en werkboek.
Boek of scans van het boek: ‘De Grebbelinie
van onder tot boven’, hfst. Veenendaal.
(Vooral het verhaal van Jan Rensen.)
Familielid of bekende die iets kan vertellen
over de oorlog in Veenendaal.
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1) De leerkracht komt even terug op de
vorige activiteit. Wat wil je daar nog over
zeggen, waar heb je het meest aan gedacht
de afgelopen dagen? De leerkracht vertelt
wat er vandaag op het programma staat en
nodigt de leerlingen uit de meegebrachte
voorwerpen te laten zien. Wat kunnen ze
erover vertellen? De leerkracht moedigt de
leerlingen aan elkaar te bevragen erover.

Nadat iedereen aan de beurt is geweest
worden de voorwerpen op de tafel gelegd.
2) De leerkracht leest voor uit de boeken, of
laat een leerling lezen. Peilt een eerste reactie. Hebben jullie wel eens van Jan Rensen
of Gerdi Pinto gehoord? Wie wist hier al
wat van? Wat precies? (Het is facultatief of
de leerkracht ervoor kiest om iets met de
opdrachtsuggesties te doen uit de boeken.)
3) De leerkracht vertelt over de gast in de
klas. Wat zouden jullie hem/haar graag
willen vragen? Schrijf dat voor jezelf op, op
een papier. Als iedereen een vraag op papier
heeft gaat de leerkracht de vragen langs.
Als er een dubbeling is kan er nagedacht
worden over een andere vraag. Aan het
eind hebben alle leerlingen een eigen vraag
om te stellen. (Denk aan vragen over de
mobilisatie, inundatie, evacuatie, het verzet,
Jodenvervolging, onderduiken, bevrijding en
herdenking.) Hierna is het pauze.

4) De gast komt in de klas. De groep zit
nog in kringopstelling, zodat de gast de
leerlingen allemaal goed kan zien/aan kan
spreken en andersom. De leerkracht zorgt
voor een korte introductie en vertelt dat de
leerlingen vragen hebben voorbereid. Het
kan zijn dat de gast liever begint met het
vertellen van een verhaal of het laten zien
van de spullen die hij/zij mee heeft genomen.
Daar moet ruimte voor zijn natuurlijk. Maar
start na 10 minuten met de vragen, anders
komen de leerlingen te weinig aan bod. Zorg
als gespreksleider ervoor dat iedereen aan
bod komt en dat iedereen betrokken is bij
het gesprek. Als het bijna tijd is bedanken
de leerlingen (en de leerkracht ) de gast en
wordt er kort geëvalueerd wat er geleerd is
die dag. Ook wordt er geanticipeerd op de
bezoekles: fiets mee!

Les 3 Gemeentearchief en De Cultuurfabriek
Doelen:
a. De leerlingen krijgen op verschillende
manieren, door de verschillende accenten
per locatie, een beeld van de Tweede wereldoorlog zoals die in Veenendaal is beleefd.
b. De leerlingen kunnen door middel van
(zelf)onderzoek, luisteren, vragen stellen,
opdrachten maken en discussie, bedenken
wat de Tweede Wereldoorlog voor Veenendaal en haar bewoners heeft betekend.

Rugzak met papier en pen, fruit of water.
(Leerkracht) Mobiele telefoon om eventueel
foto’s te maken.
Afspraken en tijden zijn gecheckt bij de
organiserende locaties.
Als de groep groter is dan 30 leerlingen
wordt daar vooraf melding van gedaan.
Heeft implicaties voor de verdelingen en
ruimtes .

Voorbereiding/nodig:
Activiteit en duur:
Actieve ouder- begeleiders per groep: minimaal twee, maximaal drie. (Exclusief de leerkracht.) (Bijvoorbeeld: leerkracht, stagiair en
een of twee ouders).
Voldoende fluorescerende hesjes om aan
te doen.
Voor alle leerlingen en begeleiders goede
fietsen.

Bezoek aan Gemeentearchief en Cultuurfabriek (Historische Vereniging Oud Veenendaal en Museum Veenendaal). Een ochtend,
op dinsdag of donderdag. Ongeveer 3 uur
in totaal.
Fietsen, luisteren, bespreken, onderzoeken,
vragen stellen en opdrachten maken.
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Lesverloop:
De locaties worden in chronologische volgorde aangedaan:
- De groep fietst naar het Gemeentehuis
en start bij het Gemeentearchief. De groep
wordt ontvangen in de hal door de archiefmedewerker. Gezamenlijk wordt er naar
het archief gegaan. De leerlingen gaan
eerst mee naar het depot en dan gaan ze
in groepjes in de studiezaal aan de slag
met opdrachten/verhaal en/of beelden van
de mobilisatie, inundatie en evacuatie. Er
wordt tijdig afgerond en om 9.40u vertrekt
de groep.
- De groep loopt in zijn geheel naar de
Cultuurfabriek. (10 minuten) ondertussen
kan er wat gegeten/gedronken worden;
- De groep wordt om 9.50u ontvangen
aan de zijkant van de Cultuurfabriek. Waar
de personeelsingang is. Nadat de jassen zijn
opgehangen en een kort welkom is gedaan
door een medewerker van de Historische
Vereniging Oud Veenendaal, wordt de groep
gesplitst: max. 15 leerlingen gaan naar de
ruimte van de Historische Vereniging Oud

Veenendaal en max. 15 leerlingen gaan mee
naar een andere ruimte in de Bibliotheek.
(Zaal 1 of 2). Bij de ruimte van Historische
Vereniging Oud Veenendaal gaan de leerlingen aan de slag met objecten, vragen en
beelden over verzet en Jodenvervolging. In
de voorleesruimte luisteren de leerlingen
naar een verhaal en gaan het gesprek aan
met een gids van Stichting Grebbelinie in het
Vizier (Jaap van de Pol uit Veenendaal) over
de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft voor het
gesprek spullen bij zich (een soldatenkist met
inhoud). Na ongeveer 25 minuten wordt er
gewisseld;
- De groep gaat in z’n geheel naar het
Museum Veenendaal. Daar zijn een of twee
medewerkers van het Museum Veenendaal.
De groep wordt in kleine groepen verdeeld.
De groepjes gaan zelfstandig het museum in
en doen daar een speurtocht/gaan aan de
gang met beelden/voorwerpen en vragen
over de bevrijding en herdenking. Na ongeveer drie kwartier verzamelt de groep weer
en wordt er plenair nog even nabesproken.
Vervolgens wordt er afgesloten en gaan de
leerlingen weer naar school.

Les 4 Creatieve verwerkingsles
Doel:
a. Het op een creatieve manier kunnen verwerken van het geleerde in een werkstuk
over de Tweede Wereldoorlog.
Bovenstaande kan door middel van een
verslag, een verhaal, een poster een dagboekfragment.

over het belang van het herdenken van de
Tweede Wereldoorlog.
Voorbereiding/nodig:
Leg/zet onderstaande klaar:
Een blanco dagboek met lijntjespapier.

b. Het kunnen presenteren van een zelf
geschreven verhaal of dagboekfragment
over een persoon uit Veenendaal tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
c. Met elkaar een tentoonstelling kunnen
maken van het verzamelde materiaal, de
vondsten en uitkomsten over de Tweede
Wereldoorlog.
d. Met elkaar een slogan kunnen bedenken
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Een pagina uit een dagboek, dat nog verder
aangevuld kan worden.
A3 vellen papier (fotokarton?) voor het
maken van posters.
Zacht Panda waskrijt of Wasco.
Kleurpotloden en verf op paletjes, kwasten,
water in potjes.

Prints van foto’s over de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal.
Computers om informatie te verwerken of
om op te zoeken en te printen.
Kringopstelling en groepsopstelling.
Activiteit:
Bedenken, bespreken van de creatieve
verwerkingsopdracht. Tekenen, schilderen,
schrijven, opzoeken en uitwerken op papier.
Samenwerken, vragen en luisteren, discussiëren.
Duur: Ongeveer 20 min. en eventueel 2 x 45
minuten.
Lesverloop:
Inleiding – Kern – Verwerking
1) De leerlingen zitten in de kring. De leerkracht komt terug op de bezoekles. Wat
willen ze er over zeggen? Wat was het meest
indrukwekkend? Wat heb je ervan geleerd?
Wat zou je nog meer over de Tweede
Wereldoorlog willen weten? Wat is voor
jouzelf een onderwerp waarmee je iets zou
willen doen? Een dagboekfragment maken,
een poster, een verslag…Laat de leerlingen
zelf met mogelijke uitwerkingen komen. Als
het te realiseren is, zeker laten uitwerken.
Vertel dat het de bedoeling is dat er aan het
einde van het project een mooie tentoon-

stelling in de klas (of daarbuiten) te zien zal
zijn over wat er geleerd is over de Tweede
Wereldoorlog in Veenendaal.
2) De leerlingen maken een keuze wat ze per
individu of per groepje gaan doen. De materialen ervoor kunnen verzameld worden. En
dan aan de slag. Het is aan de leerkracht hoe
lang hij/zij met dit onderdeel aan de slag wil.
Het is wel aan te raden voldoende de tijd te
nemen, zodat de leerlingen de gelegenheid
krijgen alle indrukken en verhalen op een
goede manier te kunnen verwerken.
3) De leerlingen laten aan elkaar zien wat er
gemaakt is en leggen uit waarom ze ervoor
gekozen hebben om juist dat te maken/
doen. Vervolgens krijgt alles een plekje in
de tentoonstelling. Een groot bord wordt
gemaakt met de titel: Veenendaal en de
Tweede Wereldoorlog. (Dit kan overigens
ook vooraf aan het project al gemaakt zijn:
om bij de tafel te zetten met de documenten, foto’s, boeken en andere spullen van
de oorlog.)
4) Er wordt met elkaar geëvalueerd wat er
allemaal geleerd is. Samen wordt er een
slogan bedacht over de herdenking van de
Tweede Wereldoorlog.
5) Misschien is het een goed idee om de
organisatoren van het project uit te nodigen
om de tentoonstelling te komen bezoeken,
zo ook ouders…

De activiteiten 5, 6 en 7 zijn facultatief.
In de bijlage zijn de adressen en korte
omschrijvingen van de activiteiten te vinden.
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Adressen en gegevens in verband met
facultatieve lessen
a. Constant van den Heuvel. Docent geschiedenis aan het Ichthuscollege. Graag via
school benaderen. Privé adressen worden
niet verstrekt in dit project.
Constant neemt de leerlingen op aanvraag
mee in een fietstocht, waarbij de eigen
omgeving en de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog centraal staan. Deze fietstocht is van harte aan te bevelen. Het is wel
handig om de fietstocht na de bezoekdag te
plannen. Zo hebben de leerlingen al meer
‘bagage’ en is de tocht een mooie aanvulling
op het geleerde.
b. Gemeentearchief Veenendaal,
Raadhuisplein 1, 3901 GA Veenendaal
Telefoon: 0318 538 733
Website:
https://gemeentearchief.veenendaal.nl/
Mocht u geïnteresseerd zijn in de specifieke
geschiedenis rond Operatie Market Garden
(beter bekend als ‘De slag om Arnhem’
wellicht) vooral de ooggetuigenverhalen.
Neemt u dan contact op met Janneke van
den Berg, medewerker Gemeentearchief
Veenendaal.
c. Stichting Grebbelinie in het Vizier,
Brinkkanterweg 23A, 3931 PJ Woudenberg
Telefoon: 0318 745 756
Website: www.grebbelinieinhetvizier.nl
In het Museum van Stichting Grebbelinie in
het Vizier is een prachtige tentoonstelling
over de eerste meidagen van de oorlog in
onze omgeving, maar ook over het verloop
van die oorlog. Er wordt vooral ingegaan
op de locatie ter plekke: rand Scherpenzeel-Woudenberg. Ter plekke kan ervaren
worden hoe het was om gemobiliseerd
te zijn en in een loopgraaf de vijand af te
wachten. Neem voor de mogelijkheden
voor een bezoek contact op met Stichting
Grebbelinie in het Vizier.
Oorlogsschade Julianakerk Veenendaal
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Docentenhandleiding en werkbladen bij les 1
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