
Project: De rode draad 

Doelgroep: groep 7 en 8 

Erfgoedinstelling: Historische Kring Haaksbergen 

 

Projectomschrijving: 

In dit project gaan leerlingen aan de slag met het thema textielindustrie en 

kinderarbeid in Haaksbergen in de periode rond 1900. Ze maken kennis met de 

geschiedenis van de textielindustrie in Haaksbergen en de arbeids- en 

leefomstandigheden van toen. Leerlingen gaan zich verdiepen in de levens van de 

kinderen uit die tijd. Ze gaan onderzoek doen en verwerken de uitkomsten van dit 

onderzoek in een interview met een kind uit de periode rond 1900. Dit interview gaan 

ze filmen met de IPad (van school) en ze gaan de gemaakte film ook zelf monitoren. 

Leerdoelen: 

De leerlingen leren: 

- de geschiedenis van de textielindustrie in Haaksbergen. 

- de leef-, woon en werkomstandigheden van kinderen uit de periode rond 

1900. 

- zichzelf te verplaatsen in een kind uit de periode rond 1900.  

- (historisch) onderzoek doen ter voorbereiding op het interview. 

- m.b.v. de IPad een interview filmen en deze film ook te monteren. 

Aanmelden: 

Het project kan volledig op school uitgevoerd worden. Er komen geen externen aan 

te pas. De school zorgt zelf voor minimaal 6 IPads met de app IMovie (deze kun je 

gratis downloaden). 

Na aanmelding ontvangen jullie de handleiding en een digipresentatie waarmee je 

de lessen zelfstandig kunt uitvoeren. Daarnaast ontvangen jullie 6 koffers met daarin 

een onderzoeksmap en alle materialen voor het interview en het filmen. 

Je start dit project met een gezamenlijke les over kinderarbeid en vervolgens gaan 

de kinderen in groepjes uiteen om een interview te maken. Een digipresentatie legt 

uit wat de bedoeling is en hoe je te werk kunt gaan. 

De koffers mogen 5 weken op school blijven. 

Aanmelden  

Aanmelden kan via een Google Forms formulier op onze website.  Ga naar 

(https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/de-rode-draad/), en 

klik onderaan op 'Aanmelden'. 

De koffers worden gebracht: Koffers uiterlijk inleveren: 

Tussen 9 en 12 mei Tussen 6 juni en 10 juni (in overleg) 

Tussen 13 juni en 16 juni Tussen 11 juli en 14 juli (in overleg) 

 

https://basisonderwijshaaksbergen.nl/culturele-vorming/erfgoedprojecten/de-rode-draad/

