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Overzicht lessen scholenprogramma Beleef Het Verleden in de klas
Jagers en boeren 3000 v. Chr.
1. Prehistorie: reis duizenden jaren terug naar de steentijd, bronstijd en ijzertijd. (1 uur)
2. Archeologie: ga aan de slag als een echte archeoloog! (1 uur)
Grieken en Romeinen 3000 v. Chr. Tot 500 na Chr.
3. Een Romeinse dame in de klas ( 1 uur)
Workshop: parfum maken/ kruidenzakjes maken (+ 1 uur)
4. Een Romeinse soldaat in de klas (1 uur)
Workshop: leer vechten als de Romeinen met schild en houten zwaard (+ 1 uur)
Monniken en ridders 500 tot 1000
5. Aan de slag met een ambacht in de vroege middeleeuwen.
(1 uur)
Steden en Staten 1000-1500
6. Ontmoet een 15e eeuwse ridder. Voel hoe zwaar z’n harnas
is en hoe scherp zijn zwaard! (45 min)
7. Proef, voel en ruik de middeleeuwen en ga zelf aan de slag
met een ambacht. ( 1uur)
Workshop: Maak je eigen armband of sleutelhanger van
wol. ( + 1 uur)
Workshop wolbewerking compleet: vlaken, kaarden,
spinnen, bandweven, vilten ( + 2 uur)
Regenten en vorsten 1600-1700
8. Wil jij weten hoe ze vroeger van die prachtige kostuums
maakten? Magdalena Hoest, vrouw van een drapenier,
vertelt over textielnijverheid en laat zien hoe wol tot laken
wordt verwerkt. (1 uur)
Pruiken en revoluties 1700-1800
9. Ontmoet Aagje Luijtsen, de vrouw van een stuurman en leer over de VOC (1 uur)
Workshop: Schrijf zelf een brief naar je vriendje of vriendinnetje die op de VOC vaart. ( + 1
uur)
10. Ontmoet een adellijke dame die in de zomer op haar buitenhuis verblijft ( 1 uur)
Burgers en stoommachines 1800-1900
11. Ontmoet een soldaat en een dame uit de Napoleontische tijd en leer vechten met een musket
of leer je te gedragen als een echte dame of heer. (2 uur)
12. Cornelis Lely, inpoldering en afsluiting van de Zuiderzee (1 uur)
De Wereldoorlogen 1900-1950
13. Het leven van een soldaat in de Tweede Wereldoorlog ( 1uur)
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De lessen duren 1, 1,5 of 2 uur per les. Ze kunnen worden uitgebreid met workshops. Vraag
naar de mogelijkheden en de materiaalkosten. Een voorbeeld: wol vilten: € 1,- per kind
extra.
Elk extra uur kost € 60,- Kilometers worden gerekend vanaf Oegstgeest.
Prijzen zijn inclusief reiskosten en reistijd, en exclusief 6% BTW en eventuele
workshopkosten. Per boeking wordt €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
De historische tolken zijn ongeveer 30 min. voor aanvang aanwezig voor kennismaken en
omkleden. Deze tijd zit inbegrepen in het starttarief voor een les van een uur.
De lessen worden gegeven in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht,
Flevoland, Zeeland, Noord-Brabant. Les 1 & 2 worden niet gegeven in Noord-Brabant en
Zeeland.
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