
Waarom herdenken we

Leerlingen bespreken redenen om te 

herdenken en formuleren waarom zij zelf 

herdenken

Volledige lesmodule: 60 min



Geen oorlog meer

Leerlingen bekijken klassikaal 

een fi lmpje over de Tweede 

Wereldoorlog en de gevolgen.

Duur: 15 min

Geen oorlog meer?

Bekijk het fi lmpje. Bespreek de vragen die in de fi lm worden gesteld.

Link van fi lmpje: http://www.entoen.nu/tweedewereldoorlog/beeld-en-geluid/

canonclip-de-tweede-wereldoorlog-(groep-7-en-8)#beeld



Geen oorlog meer Geen oorlog meer

Leerlingen bekijken klas-

sikaal een fi lmpje over de 

Tweede Wereldoorlog en 

de gevolgen.

Duur: 15 min

Kun je in je eentje een oorlog 
voorkomen?



Keuze opdracht

Er zijn drie opdrachten 

waaruit je kunt kiezen.

 Een sleepopdracht, toneel 

of schrijven.

Je kunt de opdrachten al-

leen, in een groepje of met 

de klas uitvoeren.

Duur: 25 min

Sleepopdracht

Sleep de uitspraken over herdenken naar de juiste plek.

Bepaal welke uitspraak over herdenken jij het meest (1) en het minst (4) belangrijk 

vindt.



Keuze opdracht

Er zijn drie opdrachten 

waaruit je kunt kiezen.

 Een sleepopdracht, toneel 

of schrijven.

Je kunt de opdrachten al-

leen, in een groepje of met 

de klas uitvoeren.

Duur: 25 min

Toneelopdracht

Bedenk en speel een herdenking na.

Bespreek met je groepje hoe jullie een gebeurtenis zelf herdenken.

Speel de zel� edachte herdenking na.



Keuze opdracht

Drie opdrachten die 

leerlingen individueel of 

in kleine groepjes kunnen 

uitvoeren. Een beeldende 

opdracht, met media en 

een schrijfopdracht. 

De opdrachten kunnen ook 

klassikaal worden gedaan.

Duur: 25 min

Schrijfopdracht

Schrijf een gedicht over herdenken.

Schrijf een gedicht over herdenken en hoe je een oorlog kunt voorkomen.

Inspiratie nodig? Klik op de i.



Refl ectie

Leerlingen bekijken klas-

sikaal een fi lmpje over 

iemand die in z´n eentje 

heel veel bereikt. Klassikaal 

gesprek over iets kunnen 

bereiken in je eentje

Duur: 10 min

Kun jij in je eentje iets groots voorkomen?

Kijk eens hoe dit jongetje dat doet. Bekijk het fi lmpje.

Link van fi lmpje: https://www.youtube.com/watch?v=GPeeZ6viNgY


