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VOORBEREIDING
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In dit project maken leerlingen kennis met de sporen van  
de bedrijvigheid langs de rivier. Het werken in de jutefabriek Ter Horst. 
Een bezoek aan het Rijssens Museum maakt deel uit van dit project.

Leerdoelen
De leerling leert:
• onderzoeken en beschrijven wat jute is.
• in eigen woorden uitleggen waarom Rijssen ‘het jutestadje’ werd genoemd. 
• dat hele gezinnen, ook de kinderen, druk waren met het (thuis) maken van koffiezakken  

voor de jutefabriek Ter Horst. 

Voorbereiding
• Maak een afspraak met het Rijssens Museum voor een bezoek met uw klas.
• Bij (de balie van) het Rijssen Museum kan een lap jute worden opgehaald.
• Bekijk de lesactiviteiten voor dit thema. Maak een keuze met welke activiteiten u aan  

de slag gaat.
• Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de informa-

tie en afbeeldingen over de Regge en neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt
• Vul de lesactiviteiten aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema, passen bij uw 

huidige lesprogramma en die vakoverstijgend zijn. U kunt de Opties voor aanvullende  
lesactiviteiten hierbij gebruiken. <Vindt u na de lesactiviteiten in dit thema.>

• Bedenk alvast welke presentatie u met uw leerlingen wilt geven tijdens de gezamenlijke  
afsluiting van de projectweek.< Ideeën hiervoor worden aangegeven na de  
lesactiviteiten in dit thema.>

     
ERFGOEDINSTELLING

 
Voor het maken van een afspraak 

kunt u contact opnemen met: 

Rijssens Museum
Kasteellaan 1 7461 PV Rijssen

Telefoon: 0548-514261 
E-mail: j.kastenberg@outlook.com
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Schoolbezoek kan  
op woensdag of  
vrijdagochtend.



LES 1 
voorkennis activeren
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Lesonderdelen:

1. Introduceren van het onderwerp jute. 
Onderzoek met de klas een lap jute. Wat is het?
Gebruik alle zintuigen erbij. Hoe ruikt het? Welke kleur heeft het? Knispert jute in je oren? 
Hoe zou dit gemaakt zijn? Welke toepassingen kennen de leerlingen? Is het materiaal zacht, stevig of 
sterk? Wat weten de leerlingen over jute? Waar wordt jute gemaakt? Welke vragen kun je nog meer 
stellen over deze lap jute? 
(Let op: jute kan een allergische reactie geven bij sommige mensen.)

2. Gebruik de vertelplaten op het digi-bord. 
Het laat zien hoe de jutefabriek is verbonden met geschiedenis van Rijssen. Vertel erover. Laat de 
leerlingen de afbeeldingen goed bekijken en bevragen. 
Maak daarbij gebruik van de tekst en vragen bij iedere afbeelding (deze staan in de notities). Be-
spreek de onderwerpen: de jutefabriek Ter Horst zorgde voor veel werk in Reggestadje Rijssen / veel 
mensen leefden van het werk voor de jutefabriek / het thuiswerk (koffiezakken van jute werden thuis-
gemaakt) / het werk was zwaar / ook kinderen werkten mee /  
de fabriek bestaat niet meer en is afgebroken (de stoompijp  
is opgeblazen) / op de plek in Rijssen waar de grote fabriek  
heeft gestaan staan nu huizen.

Lang waren de vrouwen met hun kruiwagens met  
jute zakken een vertrouwd beeld in Rijssen >>

Docent • Een lap jute (kan 
worden opge-
haald bij de balie 
van het Rijssens 
Museum). 
In plaats van een 
lap jute kan ook 
een jute bood-
schappentas 
worden gebruikt.

• Digitale  
vertelplaten

Deze introductie-
les wordt gegeven 
op school door de 

docent. 

 
De leerling wordt 

voorbereid op de beleving 
van het erfgoed door een 
opdracht en het activeren 

van de voorkennis. 
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LES 1 
voorkennis activeren
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3. Voorbereiden bezoek Rijssens Museum
• Bespreek met de leerlingen dat ze naar het museum gaan om daar meer te  

ontdekken over het werken in de jutefabriek. Wie is daar al eens geweest? 
• Bedenk met elkaar drie redenen waarom juist in het Rijssens Museum hier meer te  

ontdekken valt over de jute-industrie.
• Maak met de leerlingen vooraf een aantal afspraken over het op bezoek gaan naar het  

museum. Wat betekent samenwerken?

>> Opa/oma op bezoek in de 
klas? 

• Zijn er leerlingen waarvan voorouders/
familieleden nog in de jutefabriek van het 
Reggestadje hebben gewerkt? Kunnen zij 

iets vertellen hierover?
• Herinneringen aan de Regge.
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LES 2 
zinvolle beleving op locatie
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Lesonderdelen:  

1. Welkom en ontvangst. 
• Begeleider stelt zich voor.
• Uitleg verloop bezoek.

2. Activiteiten:
• Film kijken (met veel kabaal in fabriek).
• Verhaal voorlezen over thuiswerk (waarin duidelijk wordt dat het hele gezin, ook de kinde-

ren, druk was met fabriceren van jute).
• Speurtocht in groepjes.

3. Gezamenlijke afsluiting 
• Leerlingen kunnen vragen stellen over het werken in de jutefabriek.
• Wat valt de leerlingen op? Hebben ze nog vragen over wat ze in het museum hebben 

gezien? 

max  
90 min

Rijssens  
Museum 

Benodigd-
heden zijn 
aanwezig 
bij Rijssens 
Museum 

In deze les staat het beleven van 
het erfgoed  

centraal.
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Tip voor  
gidsen/rondleiders 

in het museum: 

voer deze lesactiviteit uit met 
ten minste 2 personen. 

Het educatieve 
project ‘Werken in 
de jutefabriek’ van 
Rijssens Museum is 
de basis voor deze 

activiteit.



LES 3 
reflectie/verwerking
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Lesonderdelen:
 

1. Bespreek met de leerlingen wat ze hebben ontdekt over de jutefabriek in Rijssen. 
Laat de vertaalplaten eventueel nog een keer zien. Blik terug op het bezoek aan het Rijssen Museum.

2. Kies uit een of meerdere verwerkingsactiviteiten.
• Geef een tekenopdracht: Stel je voor…het is lang geleden en jij werkt in de jutefabriek.  

Hoe zou het werken in de jutefabriek in Rijssen voor jou zijn geweest?  
Laat zo veel mogelijk informatie zien in je tekening van wat je hebt geleerd over de jutefabriek ter 
Horst in Rijssen. 

• Geef een creatieve opdracht met jute. Denk aan het maken van een tasje, pop of opbergzak.
• Ontwerp eigentijds verpakkingsmateriaal.

Docent •  jute 
• (teken)mate-

riaal 

Deze afsluitende 
les wordt gegeven op 

school door de docent.  
 

Er wordt teruggeblikt op 
wat er is beleefd en 

geleerd. 
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EXTRA OPTIES
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Idee voor presentatie gezamenlijke afsluiting projectweek
• Stel een boek samen van de tekeningen en houd een boekpresentatie.
• Maak een tentoonstelling van de zelfgemaakte werkstukken van jute.

Opties voor aanvullende lesactiviteiten 

Natuur
• Wilt u lessen over de natuur rondom de Regge? Informeer bij de educatiegroep van de afdeling 

Rijssen naar de mogelijkheden. Denk bijv. aan een educatieve wandeling onder leiding van een gids. 
https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter 

Bewegingsles
• Zaklopen met jute zakken 

Digitale vaardigheden
• Online afbeeldingen zoeken van de oude jutefabriek in Rijssen 
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ACHTERGROND 
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema 
 
Informatie over de jutefabriek is te lezen op:
• https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/jutefabriek-
• www.rijssensmuseum.nl

In het Rijssens Museum liggen (op de leestafel) ook boeken over de jutefabriek. 
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COLOFON

Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 

Het thema aan het werk in de jutefabriek is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskun-
digen in samenwerking met het Rijssens Museum / Anny Kastenberg en Gerrit Dannenberg / 
en de schoolteams van de Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de 
Willem-Alexanderschool in Rijssen. 


