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Het 4-jarig project Erfgoed verbindt 

Oldenzaal maakt vorderingen. De 

contouren van het in 2017 opgestarte 

project met als doel een doorgaande 

leerlijn te ontwikkelen ten behoeve van 

alle basisscholen in Oldenzaal, worden al 

duidelijk zichtbaar. Kortom: het project 

ligt op schema. Dat maakt Konotitie op uit 

de woorden van (parttime) projectleider 

Daniëlla van der Stelt. Zij opereert vanuit 

haar uitvalbasis het Palthe Huis in 

Oldenzaal. Daar horen we van haar hoe de 

vlag er momenteel bijhangt.

‘Dokter Michgorius’ geeft onderricht

De Oldenzaalse Daniëlla van der Stelt (36) 

is sinds de start van het project (mei 

2017) van de partij, in de functie van 

projectleider. Zij omschrijft het doel van 

het project als volgt: ‘Kinderen van de 

basisschool leren over de geschiedenis 

van hun eigen omgeving. Ze beleven de 

historie in en van hun eigen stad mede 

door middel van educatieve lespakketten. 

Deze pakketten zijn en worden nog 

ontwikkeld in een nauwe samenwerking 

van de diverse erfgoedinstellingen hier in 

de stad met alle basisscholen. We willen

namelijk iets maken waar de scholen echt 

behoefte aan hebben. Ze kunnen zélf 

aangeven wat ze nodig hebben om goede 

educatie in kunst, geschiedenis en erfgoed 

te geven. Erfgoededucatie is méér dan een 

doorsnee excursie. Het gaat om beleven 

en leren, én ervan genieten. Bijvoorbeeld 

tijdens de beklimming van de 

Plechelmustoren valt veel van het 

bouwwerk te zien, te leren, te beleven en 

te genieten. Daar gaat het uiteindelijk om.’

Daniëlla over de lespakketten: ‘Elk van de 

16 lespakketten die worden aangeboden, 

bestaat uit een serie van drie lessen. 

Tijdens les één wordt de voorkennis van 

de kinderen geactiveerd; in les twee staat 

beleven centraal; les 3 biedt ruimte voor 

de verwerking en reflectie met de 

relevante vraag: wát hebben we er 

eigenlijk aan? Er is sprake van een 

doorlopende leerlijn. Vanaf groep een tot 

en met groep acht krijgen de leerlingen 

ieder jaar een door de school zélfgekozen 

pakket aangeboden. Scholen kunnen op 

maat kiezen.  ‘Lespakketten worden als 

pilot gepresenteerd op de scholen met als 

doel om uiteindelijk tot een goed 

eindproduct te komen. 28 januari 

jongstleden was (voorlopig) de laatste 

pilot op basisschool De Leemstee (groep 

3/4) met als thema dokter Michgorius. 

Zeer de moeite waard overigens!

‘De doorlopende leergang bestaat uit vier 

hoofdthema’s: Zoeken en Graven, Wonen 

en Bouwen, Vieren en Herdenken en 

Weven en Werken, die zijn weer 

onderverdeeld in vier lespakketten voor 

respectievelijk de groepen 1/2, 3/4 et 

cetera. Iedere school kan zelf een leerlijn 

kiezen die past in het 

onderwijsprogramma en die 

correspondeert met de eigen visie.

‘Het eindresultaat verschijnt niet in 

boekvorm. Er komt een eigen website 

waarop alle (volledige) lespakketten zijn 

te vinden en door de leerkrachten zelf te 

downloaden. Er wordt  een eigen digitale 

omgeving gecreëerd.’

Het project Erfgoed verbindt Oldenzaal

staat al stevig in de steigers. Dat belooft 

veel goeds.  


