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1 INLEIDING
 
 
Ontdek de geschiedenis van je eigen buurt in Amsterdam! In het programma Mijn Stad! editie 
Nieuw-West krijgen leerlingen van groep 5 en 6 een goed beeld van het ontstaan van 
Amsterdam Nieuw-West. Door de jaren heen is de stad Amsterdam steeds groter gegroeid en 
kwamen er nieuwe buurten bij. Tijdens dit programma verbreden de leerlingen hun horizon 
van hun huis, naar de buurt en de stad waarin ze wonen. 
 
In en rond het Van Eesterenmuseum ga je op ontdekkingstocht door de buurt. Kijk goed! Hoe 
is jouw deel van de stad bedacht? Hoe zag het er vroeger uit? En wat zie je nu? In het 
museum zelf zie je een enorm grote maquette van Amsterdam Nieuw-West. 

Het programma geeft op een speelse manier inzicht in de omvang, geschiedenis en 
ontwikkeling van Amsterdam Nieuw-West. 

Wij wensen u en uw leerlingen veel plezier met de uitvoering van dit programma!

Van Eesterenmuseum
Amsterdam Museum



5

2 ALGEMENE INFORMATIE

Tarief en reserveren
Het actuele onderwijstarief vind je op amsterdammuseum.nl. Het onderwijstarief
is per 15 leerlingen en inclusief de begeleiding van een museumdocent en de entree
van het museum. Het museumbezoek duurt 1 uur.

Reserveren van het museumbezoek: minimaal twee weken van tevoren per e-mail educatie@
vaneesterenmuseum.nl of per telefoon: 020-4471857. 

NB Annulering van een gereserveerd bezoek kan tot uiterlijk één week voor de afgesproken 
datum, tegen betaling van € 11,50 administratiekosten. Bij latere afzegging wordt het hele 
bedrag in rekening gebracht.

Adres
Van Eesterenmuseum (in Broedplaats de Vlugt), Burgemeester De Vlugtlaan 125, 1063 BJ 
Amsterdam. Schoolgroepen melden zich vóór hun bezoek bij de kassa.

Openingstijden
Wij zijn geopend op vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur. Buiten de vrijdag en zaterdag 
zijn er aparte afspraken mogelijk voor onderwijsgroepen.

Bereikbaarheid
Vanaf Amsterdam Centraal: vanaf singel stadsbus richting Geuzenveld, uitstappen bij halte 
Burgermeerster Eliasstraat. Of: Westzijde van Centraal station tram 13 richting geuzenveld, 
uitstappen halte Mercatorplein en overstappen op tram 7 richting Slotermeer, halte 
Burgermeester Eliasstraat. 

Vanaf Amsterdam Sloterdijk: Stadsbus 64 richting Station Lelylaan, halte Burgermeester 
Eliasstraat. Metro 5e richting Westwijk, uitstappen halte staion Rai. Stap over op metro 50 
richting isolatorweg en stap uit bij halte Burgemeester de Vlugtlaan. Vanaf het Weesperplein 
en Leidseplein: Tram 7, halte Burgemeester Eliasstraat (totale reistijd 30 versus 23 minuten). 
Vanaf tramhaltes Waterloopplein, Rembrandtplein, Muntplein, Spui, Dam: Tramlijn 14, halte 
Burgemeester Eliasstraat. 

Looproute vanaf halte Burgemeester Eliasstraat: Loop terug in de richting van Burgemeester 
Fockstraat, u ziet een tankstation nabij (zie bovenstaand kaartje). Rechts van u ziet u dan een 
schoolgebouwcomplex waarin het Van Eesterenmuseum zich bevindt.
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Huisregels museumbezoek
Wij verwachten een actieve houding van u en de begeleiders om het bezoek prettig te laten 
verlopen. Wilt u daarom van te voren de leerlingen én de begeleiders op de hoogte stellen 
van onze huisregels? 

1. U blijft als docent verantwoordelijk voor het gedrag van de leerlingen.
2.  De objecten in het museum mogen niet worden aangeraakt. Vertel de leerlingen ook 

waarom dit niet mag.
3.  Er mag niet worden geschreeuwd of gerend. 
4.  Op de zalen mag niet worden gegeten, gedronken of gerookt. Ook kauwgom is niet 

toegestaan. 
5.  Op de zalen moeten mobiele telefoons worden uitgezet. 
6.  U mag foto’s maken zonder flits.
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3 OPBOUW VAN HET PROGRAMMA

Voorbereidende les in de klas 
(ca. 1 uur)
• Leerlingen knutselen een button van hun eigen huis. 

Programma in en rond Van Eesterenmuseum 
(ca. 1 uur)
•  Leerlingen gaan samen met de museumdocenten aan de slag met een grote maquette 

en stadsplattegrond. Kun je je eigen school terugvinden op de kaart? Hoe is Amsterdam 
gegroeid? Wanneer is dat begonnen en welke vorm had de stad toen? Waar ligt  
Nieuw-West? De museumdocent vertelt hoe de stad steeds groter groeide en wat er 
toen allemaal gebeurde. Er kwamen nieuwe buurten bij en uiteindelijk ontstond 
stadsdeel Nieuw-West!

• Leerlingen gaan samen met de museumdocent de buurt in. Kijk goed! Wat zie je?

Boeken lezen in de klas
Als onderdeel van het programma Mijn Stad! kunt u boeken lezen in de klas ter voorbereiding 
of als afsluiting. U kunt dit onderdeel vinden in hoofdstuk 6. Dit onderdeel is niet verplicht. In 
de bijlagen vindt u verdere tips om het programma uit te breiden in de klas. 

Doelstellingen
• Leerlingen worden zich bewust van de groei en opbouw van de stad.
• Leerlingen plaatsen hun eigen buurt in het grotere geheel van de stad.
• Leerlingen kijken anders naar hun eigen omgeving.
• Leerlingen leren naar plattegronden kijken en elementen herkennen.
• Leerlingen kunnen Amsterdam Nieuw-West vanuit een historisch perspectief bekijken
• Leerlingen werken het thema Amsterdam Nieuw-West op een beeldende manier uit.
• Leerlingen leren nieuwe woorden en hebben plezier in het lezen van boeken.
• Leerlingen hebben plezier tijdens het museumbezoek.

In het laatste hoofdstuk van deze handleiding vindt u de aansluiting bij de kerndoelen.
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4 VOORBEREIDENDE LES IN DE KLAS
 (Tijd: ca. 1 uur)
 
Beeldende opdracht

MAAK JE EIGEN HUIS-BUTTON

Waskrijt of verf
Tijdens de beeldende opdracht maken leerlingen hun eigen huis-button. U hebt de keuze 
tussen twee verschillende manieren om het huis te laten maken: waskrijt (A) of verf (B). In de 
beide beschrijvingen op de volgende pagina’s staan de twee varianten.

Doel van de beeldende les
De leerlingen zijn zich er van bewust dat een buurt bestaat uit verschillende huizen en dat vele 
huizen samen - verschillende buurten bij elkaar - een stad kunnen vormen.
De les stimuleert het denken over de vorm en de bijzondere eigenschappen van het eigen huis.

Leerdoelen 
•  Leerlingen zijn zich bewust van de bijzonderheden en kenmerken van zijn eigen huis.
•   Leerlingen kunnen bijzonderheden en kenmerken beeldend weergeven op het  

platte vlak.
•  Leerlingen kunnen onderscheid maken tussen grote vormen en details.
•  Leerlingen kunnen werken met verf of waskrijt, kraspen en kleurpotlood.
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A BEELDENDE OPDRACHT MIJN HUIS - WASKRIJT

Uitleg van de opdracht
Iedere leerling tekent met waskrijt de voorkant van zijn eigen huis op karton. Met een kraspen 
en kleurpotlood worden details aangebracht. Als het huis af is wordt er een button van 
gemaakt door het huis uit te knippen en er met plakband een veiligheidsspeld achter te 
plakken. Voor het museumbezoek spelden de leerlingen de huizen op.

Benodigde materialen
Te verzamelen door de school:
 •  Per leerling: 
 - wit waterafstotend karton 14 ½ cm x 21 cm (karton met tenminste één gladde zijde)
 - waskrijt
 - kraspen of open gebogen paperclip
 - kleurpotloden
 - schaar
 - veiligheidsspeld
 - stukje plakband 
 - oude krant om tafel mee af te dekken

 •  Per klas:
 - optioneel: oud laken of prikbord om de huizen na afloop op 
  te spelden en te presenteren in de klas

Voorbereiding door leerkracht
• Knip of snij het karton op maat
•  Verzamel de overige materialen

Werkwijze 
Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe de opdracht wordt uitgevoerd.

1  Inleiding
•  Vertel over het museumprogramma Mijn stad! editie Nieuw-West. In het museum zullen 

leerlingen ontdekken hoe Nieuw-West bedacht en gebouwd is. Van te voren maken zij hun 
eigen huis.

• Leg uit dat het de bedoeling is dat iedereen zijn eigen huis van voren gaat tekenen. 
•  Leg uit dat eerst het huis zelf en de grote vormen en lijnen van het huis, zoals de ramen  

en het dak met waskrijt worden getekend en ingekleurd. Pas daarna worden de kleinere 
vormen (details) zoals brievenbussen en deurbellen en patronen, zoals steentjes en 
dakpannen in het waskrijt gekrast en met kleurpotlood ingekleurd.
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2  Het huis en de grote vormen
•  Leg uit hoe het huis met waskrijt wordt getekend en ingekleurd. 

Alléén het huis wordt getekend, niet de ruimte eromheen.
•  De leerlingen tekenen met waskrijt de grote vormen en lijnen van 

het huis en kleuren deze helemaal in, zodat er binnen de 
contouren van het huis geen wit karton meer is te zien.

3  De kleine vormen
•   Leg uit hoe je met de prikpen of de paperclip kleine vormen 

(details) en/of patronen in het waskrijt krast.
•  De leerlingen krassen de details en/of patronen in het waskrijt  

en kleuren deze in met kleurpotlood en waskrijt.

4  Huis uitknippen
•   De leerlingen knippen hun huis uit langs de  

randen van het huis.

5  Afwerking 
•   Met plakband wordt een veiligheidsspeld op de achterkant  

van het huis bevestigd. 
•  De leerlingen schrijven hun naam, groep en de naam  

van de school op de achterkant.
•  De leerlingen spelden hun huis op zichzelf of op het laken  

of het prikbord in de klas.

6  Afsluiting
•   Bespreek de gemaakte huizen klassikaal. Wat valt de leerlingen op? 

Zijn er grote verschillen? Wat zijn leuke vondsten? Wat vertelt het 
ene huis en wat het andere, als je ze met elkaar vergelijkt?  
Waar komt dat door? Wat valt op als je naar alle huizen samen kijkt?  
Vinden de leerlingen hun huis goed gelukt?

7 Vervolg
•  Vertel dat tijdens het museumbezoek iedereen zijn huis zal opspelden.
•  Vertel dat het Van Eesterenmuseum over Amsterdam Nieuw-West gaat,  

de leerlingen zullen zien hoe Nieuw-West gebouwd is.

Extra
•  Ramen en deuren kunnen worden open geprikt of geknipt.
•  Met stof kunnen gordijnen worden gemaakt, met andere materialen plantjes, de spijlen van 

een balkon etc. 
• Maak een kopie van de klassenfoto en plak de gezichtjes achter de ramen.
•  U kunt met de leerlingen op een oud laken een plattegrond tekenen of schilderen met 

daarop de school en de wegen rondom de school van bovenaf gezien. Als het laken droog 
is spelt u met de leerlingen hun huizen op de plattegrond; daar waar de huizen staan ten 
opzichte van de school.
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B  BEELDENDE OPDRACHT MIJN HUIS - VERF  
    
Uitleg van de opdracht
Elke leerling schildert een stuk karton helemaal vol met plakkaatverf in één kleur, de kleur van 
zijn huis. Als de verf droog is worden de randen van het huis en de grotere vormen met een 
nat kwastje ‘weggewassen’. De witte lijnen en vlakken die ontstaan worden ingekleurd met 
ecoline. Vervolgens worden met een viltstift details aangebracht.
Als het huis af is wordt er een button van gemaakt door het huis uit te knippen en er met 
plakband een veiligheidsspeld achter te plakken. Voor het museumbezoek spelden de 
leerlingen de huizen op.

Benodigde materialen
Te verzamelen door de school:
 • Per leerling: 
 - wit waterafstotend karton 14 ½ cm x 21 cm (karton met tenminste één gladde zijde)
 - potje water en stevig kwastje
 - keukenrolvellen
 - viltstiften
 - schaar
 - veiligheidsspeld
 - stukje plakband 
 - oude krant om tafel mee af te dekken

 • Per tafelgroep:
 - potjes met verschillende kleuren ecoline en een kwast

 • Per klas: 
 - plakkaatverf: ‘huiskleuren’ zoals zwart, bruin, roodbruin, grijs, oranje 
 - aantal grote platte kwasten
 - optioneel: oud laken of prikbord om de huizen na afloop op te spelden 
  en te presenteren in de klas

Voorbereiding door leerkracht
• Knip of snij het karton op maat
• Verzamel de overige materialen 

Voorbereiding door de leerlingen
Voordat u aan de uitwerking van de opdracht begint hebben de leerlingen elk een stuk karton 
helemaal in één kleur - de kleur van hun huis - geschilderd. Om de opdracht te beginnen moet 
de verf droog zijn.
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Werkwijze 
Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe de opdracht wordt uitgevoerd.

1 Inleiding
•  Vertel over het museumprogramma Mijn stad! editie Nieuw-West. In het museum zullen 

leerlingen ontdekken hoe Nieuw-West bedacht en gebouwd is. Van te voren maken zij hun 
eigen huis.

•  Leg uit dat het de bedoeling is dat iedereen zijn eigen huis van voren gaat tekenen. 
•  Leg uit dat de leerlingen eerst moeten bedenken welke kleur hun huis heeft. Eerst vullen zij 

het vel met deze kleur. Daarna halen ze lijnen en vlakken weg met een natte kwast. Ze 
kleuren deze stukken in met ecoline, tot slot vullen zij details in met viltstift.

 
2  Het huis en de grote vormen
•   Leg uit hoe het wegwassen van de verf werkt. Door met een natte kwast over de verf te 

gaan lost de verf op. Op deze manier kun je lijnen en vlakken tekenen. Door op de natte 
tekening te deppen met een prop keukenpapier komen de lijnen en vlakken tevoorschijn.

•  De leerlingen tekenen de voorkant van hun huis door de verf weg te wassen. Alléén het 
huis wordt getekend, niet de ruimte eromheen.

    

      Plakkaatverf op karton     Gewassen tekening

3 Inkleuren
•  De plekken waar het witte karton tevoorschijn is gekomen kan worden ingekleurd met 

ecoline. Het teveel aan ecoline wordt met keukenrol weg gedept. 

 Witte vlakken inkleuren met ecoline
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4  Kleine vormen 
•  Als de tekening droog is kunnen met vilstift kleine vormen zoals een 
 brievenbus of plantenbak worden ingetekend. 

 
    Details tekenen met vilstift

5  Huis uitknippen
•  De leerlingen knippen hun huis uit langs de randen van het huis.

6  Afwerking 
•  Met plakband wordt een veiligheidsspeld op de achterkant van het huis bevestigd. 
• De leerlingen schrijven hun naam, groep en de naam van de school op de achterkant.
• De leerlingen spelden hun huis op zichzelf of op het laken of het prikbord in de klas.

 
          Het huis opgespeld

7  Afsluiting
•   Bespreek de gemaakte huizen klassikaal. Wat valt de leerlingen op? Zijn er grote verschillen? 

Wat zijn leuke vondsten? Wat vertelt het ene huis en wat het andere, als je ze met elkaar 
vergelijkt? Waar komt dat door? Wat valt op als je naar alle huizen samen kijkt? Vinden de 
leerlingen hun huis goed gelukt?

8  Vervolg
•  Vertel dat tijdens het museumbezoek iedereen zijn huis zal opspelden.
•  Vertel dat het Van Eesterenmuseum over Amsterdam Nieuw-West gaat, de leerlingen zullen 

zien hoe de stad gegroeid is in de loop van de tijd.
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Extra
•  Ramen en deuren kunnen worden open geprikt of geknipt.
•  Met stof kunnen gordijnen worden gemaakt, met andere materialen plantjes, de spijlen van 

een balkon etc. 
• Maak een kopie van de klassenfoto en plak de gezichtjes achter de ramen.
•  U kunt met de leerlingen op een oud laken een plattegrond tekenen of schilderen met 

daarop de school en de wegen rondom de school van bovenaf gezien. Als het laken droog 
is spelt u met de leerlingen hun huizen op de plattegrond; daar waar de huizen staan ten 
opzichte van de school..
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5 PROGRAMMA IN EN ROND HET VAN EESTERENMUSEUM
 (Tijd: ca. 1 uur)
 
Het museumbezoek
In het museum wordt u ontvangen door één of meerdere museumdocenten.  

Tijdens het bezoek zal er op een actieve manier worden onderzocht hoe Amsterdam   
Nieuw-West in Amsterdam ontstond, hoe een buurt wordt bedacht met een maquette,  
wie de eerste bewoners waren en dat de buurt uit allemaal verschillende soorten huizen 
bestaat. Trek je wandelschoenen aan, want we gaan ook de buurt in!

Voorbereiding docent:
•  Vertel de begeleiders (ouders en/of collega’s) de huisregels van het museum.  

Zie hoofdstuk 2 Algemene informatie.
•  Vertel de leerlingen dat ze het Van Eesterenmuseum gaan bezoeken en vertel ze de 

huisregels.
• Spelt bij alle leerlingen hun zelfgemaakte huis-button op (dit is niet verplicht). 
•  Houd er rekening mee dat u het programma aan de kassa van het museum betaald  

(het is ook mogelijk om te pinnen). 
•  Zorg ervoor dat u op het afgesproken tijdstip aanwezig bent in het Van Eesterenmuseum. 

De museumdocenten wachten hier op u. 
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6 BOEKEN LEZEN IN DE KLAS (NIET VERPLICHT)

Dit onderdeel is geschreven door de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

Boeken lezen in de klas  
Als onderdeel van het programma Mijn stad! in het Amsterdam Museum en/of Museum van 
Eesteren kunt u boeken lezen in de klas ter voorbereiding of als afsluiting. Dit onderdeel is niet 
verplicht. U kunt de boektitels bij de OBA bestellen of zelf aanschaffen.

Titellijst 
Alle boeken uit deze projectcollectie sluiten aan bij het onderwijsprogramma Mijn stad! U kunt 
de boeken gebruiken tijdens de voorbereidende les of de verwerkingsles.
 
Er is gekeken naar boeken waarin ‘kaarten’ of ‘huizen’ centraal staan. De boeken sluiten aan bij 
de ontwikkeling van een kaartbeeld van de leerlingen. Daarnaast worden zij zich bewust van 
de groei en opbouw van een stad. De kernboeken worden in deze handleiding uitvoerig 
beschreven.

Kernboeken
A. Sara Fanelli De kaart van alles
B. Emma Damon Een flat, een hut, een tent; allemaal huizen

Overige boeken
C. Deborah Chancellor Kaarten en kaartlezen
D. Virginia Lee Burton Het huisje dat verhuisde
E. Philip Steele Zomaar een stad door de eeuwen heen
F. Pieter Gaudesaboos en Koen de Poorter Stad
G. Victoria Farkas Adam in Amsterdam

Tips!
•  U kunt de boeken kort introduceren in de hele groep: vertel iets over de boeken,  

laat de illustraties zien. Maak de leerlingen nieuwsgierig!
•  Leg de boeken voor de duur van het project in de boekenhoek, zodat de leerlingen  

er regelmatig in kunnen kijken, of maak een tentoonstellingstafel met boeken  
(en andere boeken: van de leerlingen zelf of uit de schoolbibliotheek). Deze tafel kan 
worden aangevuld met meegebrachte objecten van thuis of dingen die gedurende het 
project worden gemaakt.

•  Bij een aantal titels worden indien relevant ook adressen van websites vermeld.  
Zeker interessant om zelf of door de leerlingen te bekijken. 
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A KERNBOEK 1

Titel  De kaart van alles
Auteur/illustraties Sandra Fanelli
Uitgever Querido

Korte inhoud
De kaart van alles bestaat alleen uit afbeeldingen, in de vorm van kaarten en plattegronden,  
in een quasi-kinderlijke stijl getekend. Er is geen doorlopende tekst. De enige tekst zijn de 
woorden die er op de verschillende kaarten zijn bijgeschreven. Het is dus een boek dat vooral 
uitnodigt om te kijken, en om daarna eventueel zelf een kaart of plattegrond te maken.

Achtereenvolgens zien we in het boek: een schatkaart, een kaart van mijn slaapkamer, mijn 
familie, mijn dag, mijn buik, de kleuren, mijn buurt, mijn hart, mijn hond, de straat, mijn gezicht 
en een kaart van het strand.
  
In de klas
•  Klap het boek uit en laat de kaft (voor- en achterkant) zien. Wat zien de leerlingen? 

(afbeeldingen van mensen, dieren, bomen, weggetjes, het strand, de zee, etc). Hoe noem je 
zoiets? (een kaart of plattegrond).

•  Hoe heet het boek? (De kaart van alles). Wat zou daarmee bedoeld worden? Waar zou het 
boek over gaan?

•  Laat nu één voor één de afbeeldingen zien, en laat de leerlingen reageren op wat ze zien. 
Noem daarna steeds de titel van de afbeelding (bijv. dit is dus de Kaart van Mijn 
slaapkamer) of laat het een leerling oplezen.

  Tijdens deze introductie in de hele groep is er uiteraard onvoldoende tijd om op elk detail 
van elke afbeelding in te gaan. Dat kan later gebeuren, als de leerlingen alleen of in 
tweetallen het boek verder bekijken. Nu gaat het om de grote lijn. 

Kernboek uitgebreid behandelen:
Dit boek nodigt natuurlijk uit om te gaan tekenen en schrijven. Dat kan in feite naar aanleiding 
van elke plaat uit het boek.
•  Het thema van dit project (Amsterdam, kaarten en huizen) komt het meest naar voren in de 

Kaart van mijn buurt, en in de Kaart van de straat. Elk leerling kan zelf zo’n kaart maken, 
maar het is misschien leuker om met z’n allen een grote kaart te maken in de vorm van een 
collage of muurkrant (bijv. met behulp van behangpapier)

•  In het boek passeren verschillende kaarten de revue. Zo is de kaart van mijn familie 
eigenlijk een stamboom, de kaart van mijn dag is een soort dagboekje (maar dan in 
getekende vorm) en de kaart van mijn gezicht is een zelfportret. Laat de leerlingen een 
eigen stamboom maken, een dagboekje schrijven en tekenen, een zelfportret maken.

•  Op elke afbeelding zijn vele grappige details te vinden. Laat de leerlingen in tweetallen een 
plaat bekijken, en elkaar aanwijzen en vertellen wat ze allemaal zien.
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Andere boeken over kaarten

Titel  Kaarten en kaarten lezen
Auteur/illustraties Deborah Chancelor
Uitgever Gottmer

Titel  Landkaarten 
Auteur/illustraties Junior Informatie (kroontje) 28 
Uitgever Wolters-Noordhoff
(N.B. Dit boek is niet te bestellen bij de OBA. Veel scholen hebben zelf een abonnement op de  

Junior Informtie-reeks).

  
Links
• knag.nl
  Klik op onderwijs, basisonderwijs, lesmateriaal. Hier vindt u uitgeschreven lessen waarin de 

omgeving centraal staat.
• arendvandam.nl
  Arend van Dam is een schrijver van o.a. historische jeugdboeken. Op zijn website staat een 

‘interactief’ boek in afleveringen, met de titel De kaart in je hoofd. Kijkt u eerst even bij ‘i’ 
voor informatie over het programma. De rode draad is een wedstrijd rond een schatkaart. 
Leuk en instructief voor de leerlingen om te spelen!

www.knag.nl
www.arendvandam.nl
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B KERNBOEK 2

Titel  Een flat, een hut,  
  een tent; allemaal huizen
Auteur/illustraties Emma Damon
Uitgever Sjaloom

Korte inhoud
Een informatief flapuit prentenboek over verschillende woonsituaties in diverse landen. Zoals: 
wonen in de sneeuw, op het water, in een huis op palen of in de stad in een hoge flat enz. Op 
alle pagina’s zijn uitklapbare delen met aspecten over het wonen, zoals slapen in een tent, in 
een hangmat of op een slaapmatje in verschillende culturen en landen te vinden.

In dit prentenboek gaat het om verschijningsvormen en functies van wonen in verschillende 
culturen. Op de illustraties is te zien hoe verschillende huizen kunnen zijn en van welke 
materialen ze gemaakt zijn. Achter de beweegbare en opklapbare flappen zijn vaak weer 
nieuwe, kleinere flappen met achter het plaatje beknopte informatie over wonen in een hut in 
Kenia, een Victoriaans huis in Engeland of een kleurrijk huis in Marokko.

Dit kernboek is goed te gebruiken in combinatie met het groot formaat prentenboek:
Titel Stad
Auteur/illustraties Pieter Gaudesaboos en Koen de Poorter
Uitgever Lannoo
  
In de klas
Ter voorbereiding op de beeldende les:
• Vertellen, voorlezen, het boek laten zien aan de hele groep.
•  Wat is er op de voorkant te zien? Welk soort huizen? Waar wonen de leerlingen aan de 

bovenkant van het boek? Bespreek klassikaal enkele bijzonderheden van huizen (bijv. 
trappen, antennes, balkons, raamspiegeltjes).

•  Laat de leerlingen hun ogen dicht doen. Laat ze fantaseren dat ze vanaf school naar huis 
lopen. Wat zie je? Nu sta je voor je huis. Hoeveel ramen heeft het huis? Wat voor deur? 
Heeft je huis een dak? Een kleur? Wat zijn opvallende kenmerken van je huis? 

•  Nu kunt u de beeldende opdracht (zie volgend hoofdstuk) geven of voor een uitgebreide 
boekenles kiezen (zie onder). 
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Kernboek uitgebreid behandelen:
•  Wat betekent het om in de stad te wonen en wat is het verschil met het platteland?  

Waar gaat de voorkeur van de leerlingen naar uit? 
•  Voordelen/nadelen van wonen in een iglo, huis op palen in Nederland en andere landen/

culturen enz.
•  Maak een rijtje van de soorten huizen of woonplekken die je kent. Schrijf erbij wat de 

bijzondere kenmerken zijn en welke materialen die gebruikt zijn (hout, leem, zand, ijs etc)
•  Wie wonen er in jouw huis of flatgebouw? Maak een lijstje van de buren in het gebouw die 

je kent. 
•  Schrijf een kort verhaal over je eigen huis met specifieke kenmerken (trap, gevel, deur, 

kamers, ramen) 
• Wat betekent het gezegde ‘oost west thuis best?’ Is je eigen (woon)plekje altijd het best?

Andere boeken over kaarten
De volgende boeken sluiten goed aan bij het thema ‘huizen’:

•  Titel Adam in Amsterdam
 Auteur/illustraties Victoria Farkas, Jan Hazevoet, Marjan Koudijs
 Uitgever mo’ media bv

  Adam is een mol en woont onder Amsterdam. Door de werkzaamheden van de nieuwe 
Noord/Zuidlijn stort zijn huisje steeds in. Hij gaat op zoek naar de burgemeester om een 
klacht in te dienen. Onderweg komt hij allerlei bijzondere bewoners tegen zoals de 
Wetenschapsmol, de Grote Olifant en de Begijnmollin. Een boek dat goed aansluit bij het 
onderwerp van het project Mijn stad!.

•  Titel  Het huisje dat verhuisde 
 Auteur/illustraties Virginia Lee Burton
 Uitgever Lemniscaat

  Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van de grote stad vol stof 
en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling van 
de seizoenen weer kan beleven. Mooi, klassiek prentenboek (oorspronkelijke uitgave 1942) 
over stadsleven, met illustraties in kleur die meegroeien met de stadsontwikkeling. 

•  Titel  Zomaar een stad door de eeuwen heen 
 Auteur/illustraties Philip Steele 
 Uitgever Gottmer 

  Groot formaat informatief prentenboek over de ontwikkeling van een Zuid-Europese 
havenstad vanaf de steentijd tot heden. Prentvertelling waarvan de gekleurde illustraties 
vol details ondersteund worden door een duidelijke informatieve tekst. Dit boek over 
steden, Europa en cultuurgeschiedenis kan als model voor de ontwikkeling van een stad 
gebruikt worden. 
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7 KERNDOELEN

Dit onderwijsprogramma is afgestemd op de meest recente kerndoelen voor het 
basisonderwijs (2006).

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

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 

informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het 
discussiëren.

12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen 
van hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het 
leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Kerndoelen 4 en 9 zijn van toepassing bij gebruik van de projectcollectie van de OBA:
4.  De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, 

waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
9.  De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 

gedichten en informatieve teksten.

Rekenen/wiskunde
32.  De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 

Oriëntatie op jezelf en de wereld
50.  De leerlingen leren omgaan met kaart [en atlas, beheersen de basistopografie van 

Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld].

51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren 
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

53.  De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de 
Nederlandse geschiedenis [en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis].

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, [muziek, spel en beweging] te gebruiken, om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55.  De leerlingen leren op eigen werk en dat van andere te reflecteren.
56.  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed.
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BIJLAGEN

A. ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE DOCENT

Het Van Eesterenmuseum is vernoemd naar de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, die 
in 1935 het Algemeen Uitbreidings Plan (AUP) ontwikkelde. 

Het van Eesterenmuseum heeft in oktober 2010 de deuren geopend in een voormalig 
kooklokaal van het Nova Esprit College. Maar de geschiedenis gaat verder terug. Het gebouw 
werd in 1967 opgeleverd als huishoud- en technische school, gebouwd in opdracht van de 
Dienst Publieke Werken. Boven de entree van het pand, dat nu toegang biedt tot Broedplaats 
de Vlugt, is een bakstenen tableau van spelende kinderen te zien. Dit is gemaakt door 
kunstenaar en hoogleraar Harry op de Laak.

De Vlugt was indertijd een revolutionair en nieuw type school: een gebouw in een H-vorm dat 
licht en kindvriendelijk moest zijn. De meeste scholen bestonden toen uit lange donkere 
gangen en sombere trappenhuizen, maar na de Tweede Wereldoorlog ontstond een nieuwe 
visie over spelend leren. H-gebouwen hebben in de ene poot klaslokalen met zeer veel ramen 
om zoveel mogelijk daglicht te vangen. In de andere poot zijn ruimtes met een openbaar of 
actief doel, zoals gymnastieklokalen en een aula.

In de Westelijke Tuinsteden staan veel H-scholen. De visie sluit aan bij de filosofie van het 
Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam. Dat plan, mede ontworpen door Cornelis van 
Eesteren, ambieerde licht, lucht en ruimte voor bewoners. Woongenot in de openbare ruimte, 
zoals goede wegen en veel groen stonden voorop. De Westelijke Tuinsteden herrezen in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Slotermeer is de eerste wijk die werd gebouwd naar 
de visie uit het plan.

Bron: Broedplaats De Vlught.

Tip!
•  Jan Rothuizen, Zachte Atlas van Amsterdam. Amsterdam: Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 

2009

Voor meer achtergrondinformatie over de buurt:
•  Harm Granhagen red., Uitgebreid Amsterdam. 50 jaar Amsterdamse Raad voor de 

Stadsontwikkeling. Bussum, 2007.
• Ivan Nio e.a., Atlas Westelijke Tuinsteden Amsterdam. SUN-Trancity. 2008
•  Theo van Oeffelt, Bernard Hulsman en Kees de Graaf. Nieuw-West. Stedelijke Vernieuwing 

In De Amsterdamse Tuinsteden 2000-2010. Bussum: Uitgeverij THOTH, 2010
• Onbewolkt Amsterdam 2/3/4. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen.
• Ineke Teymant, Geuzenveld. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2009.
• Ineke Teymant, De Verfdoos. Amsterdam: Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 2010.

Link
• www.geheugenvanwest.nl 

www.geheugenvanwest.nl
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B. SUGGESTIES UITBREIDING PROGRAMMA

 A. Woordenlijst
  Bespreek met de leerlingen de woorden uit de woordenlijst (zie bijlage C). Deze 

woorden komen terug tijdens de museumles.

 B. In gesprek
  Wij raden u aan om na het museumbezoek aandacht te besteden aan de nieuwe 

indrukken die de leerlingen hebben opgedaan. De ervaring van de leerlingen kunt u 
bespreken tijdens een (kring)gesprek. Tijdens een (kring)gesprek in de klas blikt u met 
de leerlingen terug op het museumbezoek en de wandeling door de buurt. Heeft u foto’s 
gemaakt? Laat ze dan zien op het digibord. Wat vonden de leerlingen het leukst om te 
doen? Welke nieuwe weetjes over hun buurt zijn ze te weten gekomen? Welk huis 
herinneren de leerlingen zich nog het beste? 

 C. Boeken lezen
  Als onderdeel van het programma Mijn Stad! kunt u boeken lezen in de klas ter 

voorbereiding of als afsluiting. U kunt dit onderdeel vinden in hoofdstuk 6. Dit onderdeel is 
niet verplicht. 

 D. Kaart/ plattegrond lezen:
  In en rond het museum bekijken de leerlingen plattegronden en gaan ze op 

ontdekkingstocht door de buurt. Bereid de leerlingen voor op het kaartlezen. 
Suggesties:

 •  Bespreek met de leerlingen hoe zij naar school gaan. Wat zie je allemaal in jouw 
buurt? Een rij met huizen, een kerk, een lange weg met een zebrapad. Stel je moet 
je vriend(in) uitleggen hoe je van jouw huis naar jouw school komt, hoe wijs je 
hem/haar de weg? Schrijf de vragen op het digibord: Hoe wijs je iemand de weg? 
Wat zie je allemaal onderweg? Wat kun je gebruiken als je iemand de weg wijst?

 •  Zet op het speelplein of in de gymzaal een route uit. Geef ieder groepje leerlingen 
een eigen opdrachtenvel met aanwijzingen: Bij de schommels naar links, na de 
tweede pion naar rechts. Laat de leerlingen de route tekenen op een plattegrond 
(rasterpapier). 

 E. Klassententoonstelling
  Richt in uw school een hoek in over Nieuw-West. Kijk bijvoorbeeld op  

www.amsterdammuseum.nl (onderwijs – basisonderwijs – MuseumKlas). Hier kunt u 
blanco presentatie materialen downloaden.

 In de tentoonstelling kunt u de resultaten uit het programma presenteren, maar ook: 
 • Foto’s van de buurt gemaakt door leerlingen.
 •  Foto’s van de buurt van vroeger, verzameld door leerlingen bij ouders, 

grootouders of buren. Kijk ook op de website van het Gemeentearchief van 
Amsterdam in de beeldbank: http://beeldbank.amsterdam.nl/

 • Boeken over Nieuw-West.
 • Een zelfgemaakte kaart van Amsterdam of van de eigen buurt. 
 •  Spullen van de bewoners uit de buurt. Laat alle leerlingen een waardevol object 

meenemen naar school. Hierbij kunt u ook een koppeling maken naar het museum, 
waar ook waardevolle spullen te zien zijn. 

www.amsterdammuseum.nl
http://beeldbank.amsterdam.nl/
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C. WOORDEN & METHODE

Woordenlijst
macquette
plattegrond
moeras
havenstad
uitbreiden
algemeen uitbreidingsplan
noord/oost/zuid/west
centrum

Methode

Voorbereidende les In het museum Verwerkingsles

Terugkerende 
onderdelen 

Mijn buurt is in de stad Amsterdam.  

Hoe is mijn buurt ontstaan/gebouwd?

Een buurt bestaat uit verschillende huizen en vele 

huizen samen (verschillende buurten bij elkaar) 

vormen een stad.

Huizen hebben verschillende vormen.

Kaart / plattegrond lezen.

 Zintuigen gebruiken.

We gaan naar een museum.

Welke regels zijn er in het museum?

(voor)lezen

Luisteren

Beschrijven

Vergelijken

Vertellen

Voorkennis activeren. 

Bekende woorden, nieuwe 

woorden en begrippen 

uitleggen en vastleggen.

Luisteren

Beschrijven

Vergelijken

Vertellen

Aansluiten bij voorkennis. 

Bekende, nieuwe woorden 

en begrippen herhalen in  

de context van het  

museum / de buurt en 

verbinden aan voorwerpen /  

afbeeldingen / gebouwen  

in en rond het museum.

Luisteren

Beschrijven

Vergelijken

Vertellen

Wat hebben we tijdens 

het museumbezoek 

gedaan?

Oude en nieuwe 

woorden en 

begrippen herhalen.

Taal (mondeling)

Woordenschat  
(zie woordenlijst)

woningnood
weiland
sloot
architect
stedenbouwkundige
licht
lucht
ruimte

stroken
bebouwing
beton
standbeeld
arbeider
verdieping
laagbouw
hoogbouw


