Lesbrief / docentenhandleiding

J
‘‘O, ja? Bewijs dat maar eens’’
‘‘ e bent een heks!’’

Als iemand je een heks noemt, betekent dat meestal niet veel goeds. Er
wordt mee bedoeld dat je stiekem doet, of juist dat je te bijdehand bent
of dat je er als een lelijk oud vrouwtje uitziet.
Vroeger kon het grote gevolgen hebben als iemand voor heks uitgemaakt werd. Hoe dat ging en wat het stadje Oudewater daarmee te
maken heeft, komt allemaal aan de orde in deze lesbrief. De lesbrief is
voor leerlingen vanaf elf jaar.

Lesbrief / docentenhandleiding
Knop voor de docenten:

Doelgroep
Deze lesbrief over heksen is bedoeld voor groep acht van het basisonderwijs en de eerste klas van VMBO/HAVO/VWO. Zoals wellicht
bekend werden vroeger mensen die van hekserij beschuldigd werden
niet zachtzinnig behandeld. Daarom komen onderwerpen aan de orde
die deze lesbrief beslist niet geschikt maakt voor kinderen onder de elf
jaar oud.

Gebruik
De lesbrief bestaat uit tien opdrachten en kan gemakkelijk worden uitgeprint en gekopieerd voor de hele klas. Het is handig om de blaadjes
aan elkaar te nieten. Het is de bedoeling dat de docent het antwoordvel
bij zich houdt. Als de leerlingen klaar zijn met het invullen van alle
vragen dan kan de lesbrief afzonderlijk of klassikaal worden nagekeken. Omdat de antwoorden nog veel informatie verschaffen, heeft een
klassikale behandeling de voorkeur.
De lesbrief leent zich voor geschiedenisonderwijs maar kan tevens
gebruikt worden voor projecten over pesten.

Bezoek aan de Heksenwaag
De lesbrief laat zich goed combineren met een bezoek aan de Heksenwaag in Oudewater. Het is aan te raden om de lesbrief voor het bezoek
door de leerlingen te laten invullen. Dit is een goede voorbereiding. Na
het lezen en leren over de weegproef is het natuurlijk heel leuk als de
leerlingen ook zelf gewogen kunnen worden. Om de lesbrief te kunnen
maken, is een bezoek echter niet noodzakelijk.

