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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les van Stan Fritschy “ verhalen in de kleuterklas” vormt de eerste les binnen het thema 
besturen en verdedigen, maar is ook apart (los van de doorgaande leerlijn) af te nemen. 

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Aanbieder: Stan Fritschy 
Het is zo simpel, maar het doet wonderen! Elke week komt de Verhalenman, vertelt een 
verhaal aan de kleuters en gaat met de kleuters in gesprek over het verhaal. De kleuters 
zitten met de leerkracht in een kring om een stoel en tafeltje voor de Verhalenman. Hij 
komt binnen, maakt contact, vertelt en de kinderen mogen na afloop reageren. Na een 
half uur neemt hij afscheid: “Tot de volgende week!” De kleuters glunderen en verheugen 
zich er al op. Kleuters beleven de kracht van verhalen en oefenen in communiceren, taal 
en sociale vaardigheden met de verteller en met elkaar. De ideale tijdsduur voor kleuters 
is 30 minuten. Onder schooltijd heeft de voorkeur vanwege vermoeidheid van kleuters na 
een hele dag school. Bij meerdere kleuterklassen kunnen alle kleuters in 2, 3 of 4 keer 30 
minuten naar een verhaal luisteren. Voorstelling is onderdeel afsluiting.

contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 
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Wist je dat
Alle lessen voor groep 1-2 vooral zijn gericht 
op het ervaren van de thema’s?
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  De projectdag “op de markt” is de 
eerste les binnen het thema Handel en ambacht en laat kleuters kennismaken met het 
fenomeen markt. De markt is voor Handelstad Zwolle altijd erg belangrijk geweest.  
De kinderen ervaren het gebeuren op de markt. Wanneer het mogelijk is, is het een 
waardevolle aanvulling om met  de kinderen naar een (buurt)markt te gaan. Zo leren ze 
de markt kennen: wat is er te krijgen? Hoe is een marktkraam opgebouwd? De verschillen 
met een winkel?
Wanneer eropuit gaan om praktische redenen niet kan, wordt de markt op school nage-
speeld. Neem hier een dagdeel voor. 

Lesdoel
De kinderen kunnen minimaal twee aspecten van een markt benoemen: kraam opzetten, 
producten inkopen/uitstallen, adviezen geven/verkopen, klant tevreden stellen, geld tellen.

Kerndoelen 
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Lesopbouw 

1.  Prentenboeken over de markt voorlezen en/of verhalen over de markt voorlezen in  
de kring
vraaggesprekje:
•  Welke producten kun je kopen op de markt?
•  Hoe ziet de dag van de marktkoopman eruit?
•  Hoe kun je weten op welke dag de markt plaatsvindt?

TIP: op www.schooltv.nl kun je zoeken op filmpjes en/of liedjes met het thema” 
markt” voor deze doelgroep.

2.  Zet op de gang (of andere plek in het schoolgebouw) een eigen markt op. Gebruik 
daarvoor bestaande houten speelkramen of de kartonnen kramen van Albert Hein of 
bouw ze zelf met de kinderen; samen vormt dit een marktplein of gang. 
Richt de marktkramen met de kinderen in (sorteren groot/klein of op kleur); met zelfge-
maakte artikelen of meegebracht van thuis  een groentekraam, een bloemenkraam, een 
kledingkraam, een stoffenkraam, een viskraam etc etc. 
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laat de kinderen spelen dat ze marktkooplui en kopers zijn.
Optioneel: 
•  Ga met de kinderen naar een (buurt) markt 
•  Laat de kinderen reclamefolders maken en uithangborden. Hierop staan bijvoorbeeld 

aanbiedingen.

3.  Nabespreken van het doel van de les: kunnen de kinderen aangeven hoe het werkt  
op de markt?
•  Lesduur
•  ochtend en/of een middagdeel

Lesbenodigdheden
•  Speelkramen of materiaal om dit mee te bouwen (tafel met kleed is minimale variant)
•  Spullen om kramen mee in te richten (al dan niet zelfgemaakt)
•  Prentenboek/praatplaat markt (laatste zijn makkelijk via google te vinden)

Aanvulling op de les 
1.  Neem de leerlingen mee naar een echte markt.

Overzicht markten in Zwolle 
(nb check dit op internet, tijden en dagen kunnen soms wijzigen)
1.  Dobbe Aa-landen 

Tijdstip: Dinsdag 12:00 – 17:00 uur 
2.  Zwolle-Zuid 

Tijdstip: Woensdag 08:30 – 13:00 uur 
3.  Stadshagen 

Tijdstip: Donderdag 13:00 – 18:00 uur 
4.  Vrijdag Centrum 

Tijdstip: Vrijdag 08:00 – 13:00 uur 
5.  Vrijdag Westenholte 

Tijdstip: Vrijdag 08:00 – 17:00 uur 

2.  Ervaringsles over “ de Markt “ met Kamerspel 

Kerndoelen:
1.  De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
12.   De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrij-

pen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen 
die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

26.   De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, komma-
getallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in 
praktische situaties mee te rekenen.
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54.   De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er ge-
voelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

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

Inhoud
De markt komt bij de kinderen in de klas! Op een humoristische en educatieve
manier wordt er een locatievoorstelling gemaakt in de eigen klas waarbij er twee
marktlieden hun waren in de klas komen verkopen. Door middel van theater en muziek
komt het thema: ‘De markt’ aan bod. Er wordt gezongen, gekocht en verkocht en op een
speelse manier wordt het ontstaan van ‘handel en ambacht’ aan de orde gebracht.
Een interactieve en energieke belevenis, aar de kinderen nog lang over door kunnen
praten.
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contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les van Kamerspel vormt de eerste les binnen het thema Religie en is een ervaringsles 
met een bezoek van ene kerk en ene moskee. De les is aan te vullen met een voorstelling. 

Kerndoelen
1   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
12.   De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrij-

pen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die 
het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

37.  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden 
en normen. 

38.  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse 
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te 
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoe-
lens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 

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

Aanbieder: Kamerspel
De kinderen bezoeken een religieus gebouw in de wijk. In de kerk of moskee is
een kleine sfeervolle locatievoorstelling op maat gemaakt door Kamerspel. Door middel
van theater, verhalen en muziek beleven de kleuters op een laagdrempelige manier het
culturele erfgoed.
Kamerspel begeleidt de kinderen door de kerk of de moskee, waarbij er een passend ver-
haal vertelt en uitgespeeld wordt wat past bij het gebouw. Er is ruimte om de
akoestiek van het gebouw te beleven, te kijken, te verwoorden en te verwonderen. Kin-
deren worden interactief uitgedaagd om de ruimte op een speelse manier te beleven. Een 
bijzondere ervaring waarbij de kerk of de moskee in de wijk gaat leven.
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contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 
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Samenvatting
Deze les maakt deel uit van de erfgoed leerlijn” het verhaal van Zwolle”. Deze leerlijn is 
opgedeeld in de vier thema’s: besturen en verdedigen, handel en ambacht, religie en wo-
nen in Zwolle. Binnen elke thema is er voor elke groep een les. Samen vormen de lessen 
een doorgaande leerlijn die de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Zwolle 
vertelt. De leerlijn is voornamelijk gebaseerd op al bestaande lessen op het gebied van 
erfgoed, die via Stadkamer worden aangeboden. Hier zijn een aantal nieuwe lessen aan 
toegevoegd om de lijn tot een logisch geheel te maken.  
De les “ Hier woon ik” van het Historisch Centrum Overijssel vormt de eerste les binnen 
het thema wonen in Zwolle, maar is ook als onderdeel van de leerlijn het “ Mysterie van 
Stadshagen”  af te nemen.
Stadshagen is de jongste wijk van Zwolle en ligt in de Mastenbroekerpolder, ten 
noord-westen van Zwolle, richting Kampen en Hasselt. De eerste huizen werden in 1996 
gebouwd en waren de aanzet tot een wijk waar uiteindelijk zo’n 40.000 inwoners hun plek 
moeten vinden. Alles in deze wijk lijkt op het eerste gezicht nieuw. Maar voor wie verder 
kijkt, is een blik in het verleden van de plek waarop Stadshagen gebouwd is gegund. Dat 
is precies waar de leerlingen in Stadshagen in deze leerlijn toe uitgedaagd worden. Welke 
sporen van natuurlijke en menselijke geschiedenis zijn er nog in de wijk te vinden? Wat 
vertellen deze sporen over vroeger? En hoe gaan we er nu mee om? 

Kerndoelen
De les past binnen de leergebieden Nederlands (kerndoel 1 en 2), Oriëntatie op jezelf en de 
wereld (kerndoel 51) en Kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 56).

Aanbieder: Historisch Centrum Overijssel  
Binnen het thema architectuur leren de kleuters dat er verschillende soorten huizen in hun 
wijk staan. Ze spelen een fotospel met foto’s van huizen, inventariseren wie in wat voor 
huis woont en vertellen over het huis waarin ze wonen. Ook gaan de leerlingen in de wijk 
op onderzoek uit. Aan de hand van een kijkkaart ontdekken ze wat voor huizen er rondom 
hun school staan. Zijn dit vooral oude huizen? Nieuwe huizen? Of staan er juist kastelen en 
boerderijen? Het thema wordt afgesloten met het ontwerpen van hun eigen droomhuis. 
Van alle droomhuizen wordt een skyline gevormd.
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TIP
Deze les is met wat creativiteit ook uit te 
voeren voor elke andere wijk in Zwolle! 
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contactgegevens en informatie
Check altijd even de gegevens even met die van de site van Stadkamer; daar staan de 
meest recente contactgegevens en bijbehorende informatie. Dit om teleurstelling te  
voorkomen. 
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•  Beleven van de stad Zwolle 
o.l.v. Stan Fritschy 

•  Opgesloten in de Sassenpoort,  
zo ging dat in de middeleeuwen! 
o.l.v. Stan Fritschy

•  Ervaringsles over ‘de markt’ 
•  zelf met de klas uit te voeren

•  Ga terug in de tijd met smeden 
o.l.v. Taru van den Born

•  Het ervaren van een kerk 
o.l.v. Kamerspel 

•  Het verhaal van Marijs en Sarijs 
o.l.v. Historisch Centrum Overijssel

•  Les: Hier woon ik! 
•  Downloadbaar site Historisch 

Centrum Overijssel

•  Opgravingen van de stad 
Zwolle o.l.v stadsarcheoloog 
van gemeente Zwolle

•  Ontstaan en verdediging van 
vestingstad Zwolle en oorkomst 
Blauwvingers 
Zelf met de klas uit te voeren op  
basis van het lesmateriaal van  
Angela Nguyen

•  Oude kaarten van Zwolle en de  
Hanze handelsovereenkomst 
o.l.v.  Historisch Centrum Overijssel

•  Combinatie-les met een bezoek 
aan de stadsbeiaardier & Onze 
Lieve Vrouwe Basiliek (i.v.m. 
groepsgrootte) o.l.v. Basi-
liekwacht en stadsbeiaardier 
(beide benaderen)

•  Burgerlijk wonen en  
vorstelijk wonen met een  
bezoek aan het Vrouwenhuis 
en het reizend Paleis het Loo 

•  Speurtocht in het oude centrum Zwol-
le over stadsrechten, de vesting en de 
stadspoorten o.l.v. Stan Fritschy

•  Zwolle en Hanze 
 Opdrachten in de klas en  
stadswandeling

•  Moderne Devotie o.l.v. Stichting  
Grote Kerk

•  Ontdek en onderzoek de 
Diezerstraat, downloadbaar 
via site Historisch Centrum 
Overijssel

Besturen en verdedigen

Sassenpoort, democratie,
Thorbecke, oude kaarten, oude, 
vesting 

HANDEL EN AMBACHT

Hanze, (voormalige) haven,
pakhuizen, ambachten, markt

RELIGIE

Thomas a Kempis, Moderne Devotie, 
kloosters, basiliek, Windesheim,
Peperbus, Latijnse School

Wonen in Zwolle

Bekende gebouwen, wonen
vroeger en nu, straatnamen,
armenzorg/Vrouwenhuis
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 Besturen en verdedigen
 
Sassenpoort | democratie | Thorbecke | oude kaarten | oude vestiging

Wat het lieveheersbeestje hoorde (2010) –  
Julia Donaldson
Een lieveheersbeestje woont tussen allerlei boerderijdieren. Het zegt nooit een woord. Dat verandert als het ontdekt dat 
dieven de prijskoe willen stelen. Vierkant prentenboek, met voelelement en tekst op rijm. Op de middenpagina is een 
plattegrond van de boerderij getekend.  Voor leerlingen van groep 1 en 2 een eerste kennismaking met een plattegrond.  
Vanaf ca. 4 jaar.

ISBN 9789025746407
Bibliotheekplaatsing: Prentenboeken

Boer Boris gaat naar de markt (2015) – Ted van Lieshout
Boer Boris wil zijn oogst verkopen op de markt. Maar langs de ene weg mag hij niet lopen, op de andere niet met de auto 
rijden. Hoe moet hij nu bij de markt komen? Vierkant prentenboek met paginagrote, vrolijk gekleurde illustraties en tekst 
op rijm. Vanaf ca. 3 jaar.

ISBN 9789025759919 
Bibliotheekplaatsing: Prentenboeken

 Handel en ambacht
 
Hanze | (voormalige) haven | pakhuizen | ambachten | markt
Nederland (2012) – Charlotte Dematons
Op achtentwintig prenten zien we Nederland voor wat betreft geschiedenis, verhalen, kinderboekenhelden en tradities. 
Tekstloos zoekplatenboek met gedetailleerde kleurenillustraties en informatie in een bijlage. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar.

ISBN 9789047704980 
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief onderbouw | Nederland | Folklore

Duizend dingen over Nederland (2013) - Charlotte Dematons
Deze grote, zeer bijzondere uitgave sluit aan op het succesvolle prentenboek ‘Nederland’ van dezelfde auteur. Het neemt 
ons een jaar lang mee op reis door Nederland. Het boek is onderverdeeld in (delen van) maanden, waarbij telkens een 
schat aan tijdsgerelateerde informatie te vinden is, welke typerend is voor ons land, zoals Pasen in Overijssel – De Hanze 
(pagina 64 t/m 67). De informatie sluit aan bij de vijftig vensters van de geschiedeniscanon. Zelf lezen vanaf 10 jaar. 

ISBN 9789047705642 
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Nederland | Folklore

Naar de markt (2017) – Noëlle Smit
Kaat gaat met haar moeder naar de markt. Ze heeft haar eigen mandje mee en ook de hond is erbij. Wat gaan ze met al 
die gekochte boodschappen en spullen doen? Tekstloos prentenboek met paginagrote, vrolijk gekleurde illustraties. Vanaf 
ca. 4 jaar.

ISBN 9789045118741
Bibliotheekplaatsing: Prentenboeken
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 Religie
 
Thomas a Kempis | moderne devotie | kloosters | basiliek | Windesheim | peperbus | Latijnse school
Scherven in de kerk (2008) – Greetje Vagevuur
Simon bidt in de kerk tot de Heilige Antonius als zijn tol weg is. Zijn vriend Pieter mag van zijn ouders niet bidden tot beel-
den. Prentenboek met dubbelpaginagrote kleurenillustraties. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

ISBN 9789053001820
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Historie
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