Kampen, 15 april 2021
Beste leerkracht / docent,
Wat fijn dat u aan de slag gaat met het werkboek ‘Alle waarden draaien om. Kampen bezet en
bevrijd 1940 - 1945’. Heeft u meer exemplaren nodig? Stuur een e-mail naar Chantal van Ommen
via c.vanommen@kampen.nl.

INHOUD LESPAKKET







Werkboekjes
Stadswandeling
Startopdracht met 360 graden foto
Eindopdracht Vredesduif
Doos voor de Vredesduiven
Op www.stadsarchiefkampen.nl/vrijheid vindt u de antwoorden en andere informatie.

WERKBOEK

START Start op school gezamenlijk met de 360 graden foto (pagina 5, link op www.stadsarchiefkampen.nl/vrijheid). Een perfecte manier om de voorkennis te activeren.
STADSWANDELING Leerlingen zijn (in groepjes) vrij om te starten waar ze willen. Ze kiezen een
locatie (pagina 3) op de kaart en werken vanaf die plek de opdrachten in volgorde af. Of verdeel
de locaties onder de leerlingen. Lessuggestie: leerlingen presenteren en bespreken locaties en opdrachten.
EINDIG IN DE KLAS We eindigen op school met de Vredesduif (pagina 29). In de meegeleverde
doos verzamelt u de gevouwen vredesduiven. Lever de doos in bij de Stadskazerne tijdens de
openingstijden van de Bibliotheek.
De vredesduiven worden tentoongesteld in De Stadskazerne om zo te laten zien dat er ook bij de
jeugd aandacht is voor deze belangrijk periode in de Vaderlandse geschiedenis.

OPGESOMD

Duur: 1 dagdeel
Doelgroep: PO groep 7 en 8, VO klas 1 en 2
Doelen:
 Leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Kamper
oorlogsgeschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog.
 Leerlingen krijgen inzicht in de belangen rond de gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.
Ze leren kritisch denken: welke meningen zijn er; welke dilemma’s zijn er; wat vind ik er zelf
eigenlijk van?
 Leerlingen worden aangespoord tot een gesprek over maatschappelijke waarden.
We hopen dat dit werkboek bij de leerling zichtbaar maakt wat er in Kampen is gebeurd tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Want ook in Kampen was het oorlog. En dat willen we nooit meer.

Dit werkboek is mogelijk gemaakt door:

Gemeente Kampen

