
POLDERONTMOET(D)INGEN 

Informatiefiche voor leerkrachten. 
 

 

Polderontmoet(d)ingen is een tweedelig project. Je kiest er zelf voor op welke manier je hiermee 

aan de slag gaat, enkel in de klas of ook een bezoek aan het Poldermuseum. 

 

1. Voorbereiding in de klas 

 

Een bezoek aan het Poldermuseum bereid je best voor in de klas. Hiervoor ontwikkelde we een 

werkbundel die jou als leerkracht handvaten geeft om met erfgoedvoorwerpen aan de slag te 

gaan. Op die manier worden kinderen op voorhand geprikkeld om erfgoedvoorwerpen op een 

laagdrempelige manier te ontdekken. 

 

Naast de werkbundel kan je een koffer vol met erfgoedvoorwerpen, onze poldervalies, en een 

koffer met 15 tablets ontlenen (zie praktisch). Op de tablets staan filmfragmenten van de 

voorwerpen in de koffer. Deze filmpjes verklaren wat de verschillende voorwerpen zijn en hoe ze 

vroeger gebruikt werden. Erg handig voor jou als leerkracht om op voorhand de verschillende 

betekenissen te kennen. Als ook een fijn instrument waarmee kinderen tijdens de les zelf op 

ontdekking kunnen gaan. 

 

In de werkbundel vind je verschillende methodieken terug om een les rond erfgoed op te 

bouwen. We geven je geen kant en klaar pakket maar zorgen voor voldoende inspiratie en 

handvaten. De werkbundel kan je op de website van het poldermuseum downloaden. 

 

2. Klasbezoek Poldermuseum 

 

Ook in het museum is het de bedoeling dat je als leerkracht je eigen klas begeleidt. De 

werkbundel geeft hier allerlei tips en tricks voor een geslaagd bezoek. Een ervaren gids van het 

museum zal jou hierbij assisteren. 

 

In het museum staat ook een koffer, dit keer een hedendaagse versie vol hypermoderne 

voorwerpen. Deze voorwerpen staan in schril contrast met de oude erfgoedvoorwerpen die in 

het museum te bewonderen zijn. Als leerkracht stuur je de leerlingen in groepjes het museum 

door. Met een modern voorwerp in de hand zoeken de leerlingen tussen de oude 

museumstukken naar een associatie. Eens er een verband gelegd is delen ze dit met de klas en 

worden ze even gids door het museum. Vervolgens vertelt de gids waar het voorwerp voor 

gebruikt werd.  

 

Een bezoek aan het museum duurt gemiddeld 2 uur. Het programma ziet er als volgt uit: 

- Aankomst museum 

Ontvangst in een ‘oud’ klaslokaal. De leerlingen nemen plaats aan de oude lessenaren 

en krijgen een inleiding. 

- Modern voorwerp kiezen 



Leerlingen kiezen een modern voorwerp uit de koffer en ontdekken het museum. Ze 

lopen vrij rond op zoek naar een associatie tussen hun gekozen voorwerp en het 

museum. 

- Pauze - 15 minuten  

Je dient zelf eventueel eten en drinken mee te nemen naar het museum. Er is geen 

eet- en of drankgelegenheid. 

- Kinderen als gids 

Ieder groepje neemt de klas mee op rondleiding langs alle gekozen voorwerpen. Ze 

vertellen welke associatie(s) zij maken en wat zij denken dat het erfgoedvoorwerp is. 

De gids van het museum verklaard het voorwerp. 

- Nabespreking in het oude klaslokaal 

Praktisch 
 

Voor wie 

Lagere scholen 4e, 5e, en 6e leerjaar. Maximaal 1 klas per bezoek.  

Prijs 

 40,- euro (gids en materiaal inbegrepen) 

Hoe 

Leg je bezoek aan het Poldermuseum tijdig vast door te mailen naar 

secretariaatpoldermuseum@gmail.com of bel +32 (0)477 61 84 67 en vermeldt:  

 datum + tijdstip bezoek 

 schoolgegevens 

 het leerjaar 

 aantal deelnemers 

 aantal begeleiders 

 of je materiaal voor de voorbereiding in de klas wenst (poldervalies en tablets) 

 

!opgelet! Hou er rekening mee dat je de poldervalies en de tablets zelf moet ophalen in 

Vrijetijdscentrum De Schelde aan De Keyserhoeve 66 , 2040 Zandvliet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polderontmoet(d)ingen: Een initiatief van Poldermuseum Lillo en Vrijetijdscentrum De Schelde 

In samenwerking met de lokale lagere scholen, Koninklijke Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder vzw, De Vlijtige Violen, 

Streekkrant De Polder, Onderwijsbeleid Stad Antwerpen, Leren Ondernemen Leuven vzw en w wh at* vzw. 

  

Concept: Laura Wouters en Marlies Gabriëls (Vrijetijdscentrum De Schelde), An Van Hertum, Jolien Stiers en Herman Labro (w wh at*) 

 
www.poldermuseum-lillo.be 

www.vrijetijdscentrumdeschelde.be 

mailto:secretariaatpoldermuseum@gmail.com

