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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 “ Opgesloten in de Sassenpoort” vormt de tweede 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).

Introductie van de les in de klas
Klassikaal vraaggesprek:
•  Weet iemand wat de middeleeuwen zijn? (tijd lang 

geleden, ridders, kastelen etc)

 

•  Leg uit dat we straks naar een overblijfsel uit de tijd 
van de ridders gaan: de Sassenpoort en dat Stan 
Fritschy wat gaat vertellen over meneer van Ittersum 
een belangrijke man uit Zwolle 

Aanbieder: Stan Fritschy 
Wist je dat de Sassenpoort niet alleen een stadspoort was, maar ook een gevangenis. 
Een van de spannendste geschiedenissen gaat over meneer van Ittersum, een belangrijk 
man in Zwolle. Hij heeft jaren gevangen gezeten in de Sassenpoort, omdat hij anders door 
iemand anders gevangen zou worden genomen. Vind je dat raar? 
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TIP
Eventueel kijken van een aflevering van Huisje Boompje 
Beestje over Raaf, die let niet op en vliegt tegen een 
kasteel. Bovenin het kasteel zit jonkvrouw Iris. Zij is erg 
verdrietig, omdat ze moet trouwen met een rijke graaf 
waar ze niet van houdt. Ze is verliefd op Richard. Zal 
dit Middeleeuwse sprookje nog goed komen? (zoek op 
schooltv naar middeleeuwen in categorie 5 en 6 jaar)

De tijd van Monniken en Ridders (500-1000)
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Is ook wel wonderlijk, maar zo ging dat in de Middeleeuwen. Kom maar eens luisteren, 
want het is echt gebeurd! Bovendien kun je in de poort meneer van Ittersum zelf ook nog 
zien.
De klas komt naar de Sassenpoort. Ze worden buiten, onder de poort ontvangen. We gaan 
de poort in voor een verkennende rondleiding, want de poort is het decor voor het verhaal. 
Op de tweede verdieping zitten de kinderen tussen de cellen, het middeleeuws toilet, de 
mezekouw en de restanten van een oud archief. Ik vertel het verhaal in middeleeuwse 
kleding en in het verhaal wordt het dagelijks leven in Zwolle in de middeleeuwen tot leven 
gebracht. Tot slot kunnen de kinderen vragen stellen.
Na deze erfgoedvoorstelling weten de kinderen hoe het is om in een poort omhoog te 
klimmen. Hoe oud de poort is en wat zich hier afspeelde. De sfeer van deze oudste poort, 
die in Nederland nog intact is, zullen ze nooit vergeten. De kinderen zullen een indruk 
hebben van het wonder dat de stad dit indrukwekkend monument nog bezit. Dat het er al 
meer dan 600 jaar staat.
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De tijd van Monniken en Ridders (500-1000)

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 Taru van De born vormt de tweede les binnen het thema Handel en ambacht, 
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).

Introductie van de les in de klas
Klassikaal vraaggesprek:
 -wie weet wat een smid is?
-bestaan er nu nog mensen die smid zijn? Ken je een smid? 
- met welk materiaal werkt een smid?
Je kunt op het digibord afbeeldingen laten zien van de smid in vroegere tijden (google op 
de smid vroeger en klik de afbeeldingen aan). Er waren meerder soorten smid’s zoals een 
hoefsmid, een edelsmid, een grofsmid en een kachelsmid
Laat de leerlingen een filmpje zien van De smid (www. Schooltv.nl, zoek op “de smid” in de 
categorie 7 en 8 jaar).

Aanbieder: Smederij Zwolle 
De demo bestaat uit een uitleg over het vak smeden; de historie, ontwikkeling en maat-
schappelijke rol.
Tijdens de uitleg maakt de smid een voorbeeld, aan de hand waarvan het verhaal verteld 
wordt. De kinderen maken kennis met wat het smeden inhoudt; het vuur, de verschillende 
temperaturen die het ijzer kan krijgen, hamer, aambeeld etc. 
De kinderen hebben kennis gemaakt met een verloren ambacht, wat ongezien aan de 
basis heeft gestaan aan de industriële revolutie. Ze hebben beleefd hoe je ijzer onder de 
juiste omstandigheden kan laten doen wat jij wilt
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De tijd Steden en staten (1000-1500)
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De tijd Steden en staten (1000-1500)

TIP
Laat de kinderen reclamefol-
ders maken en uithangborden. 
Hierop staan bijvoorbeeld 
aanbiedingen.

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 bij het Historisch Centrum Overijssel vormt de tweede les binnen het thema Religie, 
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).

Introductie van de les in de klas
Begin de les klassikaal met een vraaggesprek:
Wie weet wat een monnik is?
Wie kent de uitdrukking: dat is monnikenwerk? 
wat bedoelen ze daarmee? Monnikenwerk is een uitdrukking voor werk dat veel tijd kost 
en niet zoveel opbrengt. De uitdrukking monnikenwerk verwijst naar het werk dat monni-
ken deden. Zoals het overschrijven van boeken. Deze boeken waren rijk versierd
Leg uit dat niet iedereen vroeger leerde lezen en schrijven, maar dat vaak alleen monni-
ken of rijke mensen dat konden. Laat op het digibord afbeeldingen zien van boeken van 
monniken.

Aanbieder: Historisch Centrum Overijssel  
Het verhaal van Marijs en Sarijs
In deze spannende  erfgoedles maken de leerlingen kennis met de beroemde Middeleeuw-
se ‘Sarijs-handschriften’,  die bewaard worden door het Historisch Centrum Overijssel. Niet 
alleen bekijken de leerlingen de bijzondere letters, de prachtige ‘verluchtingen’ en leren 
wie de makers van de handschriften waren. Daarnaast ontdekken ze dat lezen en schrijven 
(ook) in de Middeleeuwen beslist niet altijd gemakkelijk was en een foutje zo gemaakt was 
en dat Sarijs eigenlijk Marijs heette. Geïnspireerd door dit verhaal maken de leerlingen een 
eigen handschrift met ‘verluchting’.  
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De tijd van Ontdekkers en hervormers (1500-1600)
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De tijd van Ontdekkers en hervormers (1500-1600)

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. 

Aanvulling op de les
Voor het maken van een eigen handschrift met ‘verluchting’ kunt u ook gebruik maken van 
kunstcollectief ZoGemaakt. Voor meer informatie over deze kunstles kunt u terecht bij 
Simone van der Meulen van ZoGemaakt, info@zogemaakt.com.



Wonen in Zwolle
3/4

GROEP

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.  

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).

Introductie van de les in de klas
Laat de leerlingen een filmpje zien over wat een archeoloog is en wat deze voor werk doet. 
het filmpje is te vinden op www.youtube.com, zoek op hetoversticht (aan elkaar!!) klik op 
het blauwe icoon en kies voor filmpje nummer 2

Aanbieder: Stedelijk Museum Zwolle
Dit archeologieproject start met een korte introductie over archeologie en bodemvond-
sten. Het zijn de tastbare resultaten van opgravingen in de stad Zwolle die dateren van de 
Middeleeuwen tot de vroeg 20ste eeuw.
Eerst praten we over archeologie en vondsten. Gezamenlijk bekijken we een aantal vond-
sten. Dan gaan de leerlingen actief aan de slag in groepen van maximaal tien kinderen. De 
groepen gaan werken aan twee of drie opdrachten, afhankelijk van de groepsgrootte.
Een deel van de groep gaat scherven “opgraven” en probeert ze aan elkaar te plakken. Een 
ander deel gaat, geïnspireerd door wat ze in de vitrines hebben gezien, een voorwerpje van 

klei maken.
Een eventueel derde groep 
gaat echte bodemvondsten 
beschrijven op een vondsten-
blad. De voorwerpen worden 
met de begeleider besproken en 
toegelicht.W
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Meerdere tijdvakken:

vanaf De tijd van Monniken en Ridders (500-1000) tot 
De tijd van Burgers en stoommachines (1800-1900)
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Meerdere tijdvakken:

vanaf De tijd van Monniken en Ridders (500-1000) tot 
De tijd van Burgers en stoommachines (1800-1900)

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. Smederij Zwolle

•  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. Stedelijk  
Museum 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)

•  Combinatie-les met een 
bezoek aan Drostehuis en het 
Vrouwenhuis o.l.v. Stedelijk 
Museum Zwolle en stichting 
Vrouwenhuis

•  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

 Handel en ambacht

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

Overal en ergens…: op reis door Nederland in 50 voorleesverhalen (2013) – Arend van Dam
In vijftig korte verhalen wordt een reis door de provincies van Nederland gemaakt. Zo bezoeken we o.a. de duinen, havens, 
Deventer (Deventer koek  (pagina 42 t/m 44) en Willem en Joan Blaeu  (pagina 94 t/m 96). Met waterver-
fillustraties en poster met een kaart van  
Nederland. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar; zelf lezen vanaf  
ca. 9 jaar.

ISBN 9789047509851
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Nederland | Geschiedenis

 Religie

Thomas a Kempis | moderne devotie | kloosters | basiliek | Windesheim | peperbus | Latijnse school

 Wonen in Zwolle

Bekende gebouwen | wonen vroeger en nu | straatnamen | armenzorg | vrouwenhuis

Zo wonen wij (2017) – Ellen Lawrence
In wat voor huis woon jij? Ontdek waar kinderen in allerlei landen wonen. Je ziet o.a. een drijvend dorp en een huis van 
modder en mest. Met veel, ook grote, kleurenfoto’s, Makkelijk te lezen. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar.

ISBN 9789461755889
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Wonen

Een olifant voor de keizer : de tijd van de monniken en ridders 500 voor Chr.-1000 na Chr.-1000 voor Chr. (2008) – Ge-
rard Sonnemans 
Karel de Grote komt naar zijn kasteel in Numaga. Justus en Hilde zien wel een heel vreemd beest in de keizerlijke stoet. In 
dit waargebeurde verhaal leren kinderen hoe het leven eruit zag in de tijd van Karel de Grote en hoe men toen aankeek 
tegen andere culturen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.

ISBN 9062387756 
Bibliotheekplaatsing: Jeugd Informatief | Geschiedenis | Karel de Grote
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De stad : Reis door de tijd (2005) – Peter Dennis
Met hulp van gekleurde dwarsdoorsnedetekeningen wordt getoond hoe een dorp uit de  oudheid in de loop van de eeu-
wen verandert in een moderne stad. Zelf lezen vanaf 10 jaar. 

ISBN 9030315326
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Geschiedenis | Steden

Kastelen (2016) – Emmanuelle Lepetit
Waarom werden kastelen vaak boven op een heuvel gebouwd? Wat is een donjon? In stripachtige illustraties stellen kin-
deren allerlei vragen over kastelen. Antwoorden via kleurenillustraties en korte teksten. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.

ISBN 9030315326
Bibliotheekplaatsing: Jeugd informatief | Beeldende kunst | Kastelen Groep 5 en 6
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