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1. Opzet van de Regge-leerlijn in Rijssen 
De Regge-leerlijn in Rijssen is ontwikkeld in het kader van  
cultuureducatie met kwaliteit voor het basisonderwijs, waarbij  
aandacht voor cultuurhistorie hoog in het vaandel staat. 

De leerlijn is een geheel van (les)activiteiten en erfgoedprojecten voor groep 1 t/m 8 geschikt voor  
bijvoorbeeld een projectweek over het leven op en langs de Regge. De activiteiten en projecten zijn in lijn gebracht  
met de thema’s die horen bij de Regge en zijn overdraagbaar naar verschillende plaatsen langs de Regge.
De gehanteerde didactiek brengt eenheid in de manier van leren over de cultuurhistorie langs de Regge.  
Zo leren de leerlingen in een doorgaande lijn de geschiedenis van hun eigen omgeving steeds beter kennen. 

Werken met deze leerlijn betekent voor:
• de leerlingen dat zij ieder leerjaar in aanraking komen met het lokale erfgoed langs de Regge en de bijbehorende 

verhalen waarmee zij de cultuurhistorische waarden van de eigen omgeving stapsgewijs en steeds beter leren 
kennen. Ook biedt het de mogelijkheid om contact te leggen met andere kinderen die wonen langs de Regge.

• de leerkracht en icc-er dat zij kunnen deelnemen aan een aanbod van lesactiviteiten en waarmee zij hun lessen 
cultuureducatie kunnen vormgeven. 

• de school dat er een verantwoorde invulling ligt voor het beleid en inhoud op het gebied van cultuur(historisch) 
onderwijs.

• de erfgoedinstelling de mogelijkheid om overdracht van het erfgoed te realiseren naar een nieuwe generatie,  
een duurzame verbinding met het onderwijs aan te gaan en zich te profileren in hun activiteiten en expertise. 

Het doel van de Regge-leerlijn is verbinden: Erfgoedinstellingen en scholen langs de Regge worden met elkaar  
verbonden door de thema’s en inhouden over deze regio. Door erfgoededucatie worden meerdere  
leergebieden in het onderwijs met elkaar verbonden: geschiedenis en wereldoriëntatie, maar  
erfgoededucatie is ook taalonderwijs (uitbreiden woordenschat) en raakt aan andere culturele disciplines:  
beeldende kunst, literatuur, dans, drama en muziek. Bovendien worden verleden, heden en toekomst  
met elkaar verbonden. 
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Uitgangspunten leerlijn

• De leerlijn maakt de cultuurhistorie van het leven op en langs de Regge zichtbaar en beleefbaar. Voor alle 
leerjaren in het basisonderwijs worden unieke onderwerpen geselecteerd. Het zijn de onderwerpen die 
bepalend zijn voor een gemeente en waarmee leerlingen leren over de cultuurhistorische waarden in hun 
eigen omgeving.  

• Met erfgoed bedoelen we: Sporen van vroeger die je nog steeds kunt terugvinden in voorwerpen, verza-
melingen en collecties, gebouwen, verhalen, herdenkingsmonumenten, vondsten en bijzondere plekken. 
Het zijn de schatten van het leven aan en langs de Regge. Soms zie je ze gelijk en soms zijn ze een beetje 
verborgen. 

• Bestaande erfgoedprojecten hebben waar mogelijk een plaats gekregen in de leerlijn.  

• De kracht van de leerlijn is de duurzame samenwerking tussen de erfgoedinstellingen en scholen die tot 
stand wordt gebracht. Niet in het kader van één project, maar voor alle leerjaren worden onderwerpen 
uitgewerkt en gekoppeld aan collecties en activiteiten van erfgoedinstellingen langs de Regge. Zo wordt 
samengewerkt aan de overdracht van de verhalen over het cultureel erfgoed in de eigen gemeente. Onder-
werpen uit het onderwijsprogramma krijgen een specifieke lokale invulling.  

• De leerlijn is zo ontwikkeld dat er ook veel ruimte is voor eigen inbreng in het samenstellen van de  
projectweek. U kunt met behulp van de handleiding en aanwijzingen het programma op maat maken voor 
uw eigen school. Uiteraard kunt u ook de lesmaterialen van de thema’s los van een projectweek inzetten en 
door het schooljaar heen gebruiken. 
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2. Activiteiten leerjaren: thema’s 
Voor ieder leerjaar zijn leeractiviteiten rondom een thema ontwikkeld. 
In overleg met de erfgoedinstellingen is een keuze gemaakt voor thema’s  
die invulling en mogelijkheden bieden voor een leerlijn over de cultuurhistorie in Rijssen. 
Het zijn thema’s die een verbinding leggen tussen het erfgoed en de historie, het curriculum en de  
kerndoelen voor het basisonderwijs, de leefwereld van het kind en de tastbare sporen van het verleden  
in het heden in de Regge-stad Rijssen. 

De acht thema’s zijn: spelen, eten, kuiern (streektaal), smalspoor, aan het werk in de jutefabriek,  
monumentale klanken in onze stad, aan het werk op de molen en volg de rivier. 

Samen vormen de thema’s het cultuurhistorisch verhaal van het leven op en langs de Regge in Rijssen. Wat 
willen we van het leven op en langs deze rivier bewaren en overdragen aan een nieuwe generatie? Het zijn 
thema’s die lokaal worden ingevuld en op alle plekken langs de Regge gebruikt kunnen worden. 

Voor ieder thema zijn de lesmaterialen uitgewerkt. Hierin vindt u:
• projectbeschrijving
• leerdoelen
• voorbereiding
• benodigdheden
• contactinformatie van de betrokken erfgoedinstelling
• een beschrijving van de leeractiviteiten verdeeld in drie stappen met instructies en opdrachten voor de 

leerlingen
• ideeën voor de presentatie van de gezamenlijke afsluiting van de projectweek
• opties voor aanvullende lesactiviteiten
• achtergrondinformatie over het thema 
• waar nodig werkbladen voor de leerlingen.

Een overzicht van de uitwerking van de thema’s vindt u in het volgende overzicht.
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ONDERBOUW BOVENBOUW

Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 7/8
Kuiern

Streektaal en verhalen /  
immaterieel erfgoed

Leerlingen luisteren naar  
(voorlees)verhalen en gaan  

spelenderwijs aan de slag met 
 de streektaal. 

In Rijssen
Aandacht voor het Rijssens dialect 

en het bewaren van dit dialect.

In samenwerking met:
Rijssens Museum 

 

Spelen

Spelletjes van vroeger /  
immaterieel erfgoed

Leerlingen gaan aan de slag met 
spel-activiteiten uit de tijd van hun 
voorouders die woonden langs de 
Regge. Bewegen staat centraal. 

In Rijssen
Op basis van de bestaande  

activiteit ‘De Mand &  
Oudhollandse kinderspelen’. Een 
bezoek aan het museum maakt 

deel uit van dit project.

In samenwerking met:
Rijssens Museum

Leemspoor

Voorwerpen / historische foto’s 

Leerlingen onderzoeken met oude 
foto’s wat wordt vervoerd op het 

smalspoor. 

In Rijssen
Aandacht voor leem en de  

steenfabrieken in Rijssen. Een 
bezoek aan het Leemspoor en een 

treinrit zijn onderdeel van  
dit project. 

In samenwerking met: Leemspoor

Eten
 

Boerenleven / culinair erfgoed

Leerlingen ontdekken wat de  
grond langs de Regge te bieden 

heeft aan eten. Aandacht voor het 
proeven en het productieproces  

van het land naar je bord.

In Rijssen
Een bezoek aan/van de kaasboer 

maakt deel uit van dit project.
Het Rijssens hartje komt ook aan de 

orde. 

In samenwerking met:
Zunakaas in Zuna

Aan het werk /  
op de molen 

Ambacht en techniek

Leerlingen onderzoeken   
ambacht en techniek.

In Rijssen
Een bezoek aan de molen maakt 

deel uit van dit project. 

In samenwerking met:
Stichting Pelmolen Ter Horst

 

Aan het werk /  
in de jutefabriek

Industrieel erfgoed

Leerlingen maken kennis met de 
sporen van de bedrijvigheid langs 

de rivier.

In Rijssen
Op basis van de bestaande  

activiteit  
‘Werken in de Jutefabriek’.

In samenwerking met:
Rijssens Museum

Volg de rivier

Cultuurhistorisch landschap

Leerlingen duiken in het  
vrachtvervoer door de vernuftig 

gebouwde zompen, het landschap 
en een havezate langs de Regge. 

In Rijssen
De scheepskist ‘Enterse zompen 

op de Regge’ is onderdeel van dit 
project. Een vaartocht met een 

zomp voert de leerlingen ‘door de 
eeuwen’ heen. 

In samenwerking met:
Stichting Enterse Zomp

Monumentale klanken  
in onze stad 

Monumenten / muzikaal erfgoed

Leerlingen ontdekken een kenmer-
kend monumentaal gebouw in de 

stad en maken kennis met de instru-
menten aanwezig in de kerk. 

In Rijssen
Op basis van bestaand project ‘De 
Schildkerk van binnen, buiten en 
boven’. Een bezoek aan de Schild-
kerk is onderdeel van dit project. 

De kinderen krijgen een rondleiding 
van de kosteres, de stadsorganist en 

de stadsbeiaardier. 

In samenwerking met:
Beheerder van de Schildkerk, 

HANDLEIDING

Leerlij
n 

~ 
Er

fg

oed ~ Rijssen ~ Regge ~ 



7

3. De Regge: inhoud voor de introductieles
Voordat u start met de lesactiviteiten voor het thema van uw groep is het de  
bedoeling dat u een introductie geeft over de rivier de Regge. Voor het samenstellen van  
deze (introductie)les over de Regge kunt u gebruik maken van de volgende informatie en feiten over de Regge. 
Kies zelf welk onderwerp u het meest interessant vindt en bij uw klas en huidig lesprogramma past.
Deel de lesopzet met uw (parallel)collega’s.

In de bijbehorende digi-presentatie vindt u beeldmateriaal. 
Bewerk deze presentatie naar eigen inzicht: haal de afbeeldingen eruit die u niet gebruikt en vul de presentatie even-
tueel aan met uw eigen foto’s en afbeeldingen van de Regge rond Rijssen. 

Tips bij samenstellen les
• Neem de vragen van de leerlingen als uitgangspunt. 
• Kies eventueel één vraag uit en ga die stapsgewijs met de leerlingen onderzoeken. 
• Laat leerlingen zelf op zoek gaan naar bronnen en informatie om de vraag te beantwoorden.
• Vraag de leerlingen van thuis iets mee te nemen dat hen doet denken aan de Regge en laat ze daar zelf een 

mini-presentatie bij geven.
• Maak en speel een quiz over de Regge.
• Gebruik de YouTube film: ‘Het geheim van de Regge’ https://youtu.be/uXKreVx8Fhs. 
• Bekijk de film ‘Voor de wind’ van de Pelmolen en de Enterse Zomp op:  

https://www.youtube.com/watch?v=CLBASSABqjU

Graag verwijzen we u ook naar de publicatie “Enterse zompen op de Regge”, een uitgave van  
De Regionale Stichting Enterse zomp, 2011. Hierin vindt u meer informatie over de Regge en de  
onderwerpen scheepsbouw, handel en nijverheid, natuur en milieu.
Deze publicatie is ook als digitaal pdf-bestand toegevoegd aan de Regge-leerlijn.
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De Regge is een rivier
• De naam Regge is afgeleid van het Latijnse Rigare. Dat betekent overstromen.
• Deze rivier is nu 50 kilometer lang. Het is een ondiepe rivier. 
• De Regge is een regenrivier en slingerde vroeger door een gebied dat bestond uit venen en moeras-

sen. De Regge had geen duidelijke bedding. In natte tijden was de rivier wel een kilometer breed. Dit 
werd veroorzaakt omdat een duidelijke bedding ontbrak en de rivier zeer ondiep was. In droge tijden 
was er nauwelijks of geen water. 

• De Regge begint en eindigt in Overijssel.
• De rivier begint bij landgoed Westerflier bij Diepenheim als een aftakking van de Schipbeek. 
• De Regge bestaat uit 3 delen: de Beneden-Regge (Diepenheim-Rijssen), de Midden-Regge (Rijs-

sen-Hellendoorn) en de Boven-Regge (Hellendoorn-Ommen) 
• De rivier mondt uit in de Overijsselse Vecht bij Ommen. 
• Kun je de Regge helemaal afvaren? Niet helemaal: bij Goor gaat de Regge bijvoorbeeld het  

Twentekanaal onderdoor en bij Zuna onderbreekt een stuw de rivier. 

Vissen, vogels en andere dieren
• De Regge zit vol met allerlei soorten zoetwatervissen. Van de aal, baars, karper, snoek, voorn tot de 

winde.
• In grote scholen trekt de winde aan het eind van de winter stroomopwaarts. 
• In de Regge zijn vistrappen aangelegd. Een paar watervalletjes zijn achter elkaar geplaatst om ruimte 

te geven aan de vissen. Door de sluizen en stuwen in de Regge lukte het vissen niet meer heen en 
weer te zwemmen in de Regge en kuit te schieten. Met de vistrappen kan dat wel.

• Langs de (lage) oevers van de Regge zie en hoor je veel vogels. 
• Ruim 100 soorten vogels hebben ze geteld, zoals de meerkoet, de ijsvogel, de zwaan, de gans, de 

eend, de fuut, de patrijs, de kievit of de reiger.
• Ook koeien en paarden lopen langs de Regge.
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Waterzuivering
• Het water uit de Regge is eeuwenlang gebruikt om van te leven. Wassen, drinken, spelen. 
• Ook werd met watermolens op een duurzame manier de kracht van het water ingezet. Met de 

waterkracht werden bijvoorbeeld oliehoudende gewassen verwerkt tot olie, meel en koeken. Gerst 
werd gepeld tot gort. 

• De Regge werd in de loop van de tijd een vieze stinksloot waar de bewoners, boeren en fabrieken 
hun afval in loosden.

• Bewoners zijn nu aangesloten op het riool. Boeren moeten zich houden aan strenge afspraken. 
Fabrieken bouwden waterzuiveringsinstallaties.

• Kun je het water uit de Regge drinken? Nee, het water gaat eerst naar de waterzuivering. 

Wonen 
• Langs de Regge staan mooie gebouwen en huizen. 
• Denk aan de kastelen, landhuizen, havezaten, watermolens. Kenmerkend is hun gunstige ligging aan 

de rivier. 
• Aan de oevers van de Regge wonen al heel lang mensen. Hoe we dat weten? Bewoners hebben 

sporen achtergelaten. Archeologische vondsten vertellen ons hoe deze mensen leefden.  

Gebruik als waterweg 
• Wat nu de functie van snelweg A1 is, was 200 jaar geleden de Regge. Honderden platte zeilboten 

vervoerden mensen en goederen naar de Hanzesteden in Overijssel. 
• Ook het middeleeuwse Rijssen maakte deel uit van het verbond van Hanzesteden. 
• Het vervoer over de Regge zorgde voor handel en transport. Ook de producten van de textielindus-

trie werden vervoerd.
• Over de Regge werd ook veel turf vervoerd die langs de Regge was gestoken. Turf was een belang-

rijke brandstof in die tijd.
• De platte zeilboten werden in Enter gebouwd. Ze worden Enterse zompen genoemd.
• Wegen op het land werden verbeterd, (vracht)auto’s en treinen namen de rol over van de  

zompen. Nu worden alleen nog pleziertochten georganiseerd met de zompen.
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Natuurlijke loop
• De Regge stroomt al eeuwenlang door het Overijsselse land en het  

water schuurde de lage oevers uit. Hierdoor ontstonden veel bochten  
in de rivier. Dit noem je meanderen.

• De rivier zorgde geregeld voor overstromingen.
• In de Regge zijn sluizen en stuwen te vinden. Deze regelen het hoogteverschil in de waterstand.
• Na 1894 is de Regge gekanaliseerd (rechttrekken van de rivier) om overstromingen tegen te gaan  

en de scheepvaart te bevorderen. Door het kanaliseren is de rivier flink ingekort. 
• Tegenwoordig is het natuurlijke verloop van de rivier in ere hersteld. De Regge heeft zijn  

natuurlijke loop weer teruggekregen en kan weer meanderen.
• De natuurlijke loop brengt natte natuur met zich mee. In het landschap langs de Regge zie je:  

graslanden, poelen, graanakkers, bosjes, alleenstaande bomen en rietlanden.

Genieten van de Regge 
• Lekker zwemmen in de Regge in de zomer of schaatsen in de winter. Het zwembad was vroeger  

in de Regge gebouwd. 
• Wandelen en fietsen langs de Regge zijn ook activiteiten om van te genieten. Een goed gevulde  

picknickmand en je fototoestel mee.
• In Overijssel wordt door de boeren geen kunstmest meer gebruikt. Daarom is er meer ruimte om te 

genieten van de planten en bloemen die groeien en bloeien langs de groene oevers van de Regge.  
Het helmkruid, de hemelsleutel en de bloeiende krent zijn er te vinden.

Verbinden
• De Regge is belangrijk geweest voor het bestaansrecht van de bewoners in Overijssel.
• De rivier stroomt langs verschillende gemeenten en verbindt de dorpen Diepenveen, Goor, Enter, Rijs-

sen, Notter, Zuna, Nijverdal, Hellendoorn, Schuilenburg, Hankate, Meer, Archem, Eerde en Ommen.
• Scholen en straten zijn vernoemd naar de Regge.
• In het Twents Volkslied wordt de Regge vermeld: “Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
• Ons schone en nijvere Twente. Het land van de arbeid het land der natuur.  

Het steeds onvolprezene Twente.”
• Om de verschillende oevers met elkaar te verbinden kent de Regge tal van bruggen.
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Het Reggelied
(Tekstbewerking door Tineke van Buren)
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4. Voorstel inrichten van een projectweek 
Het inrichten van een projectweek is bij uitstek een manier om schoolbreed  
te werken aan de Regge-leerlijn. In dit hoofdstuk geven we aan wat nodig is  
om deze Regge-projectweek tot stand te brengen.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de lesmaterialen van de thema’s afzonderlijk en  
los van elkaar in te zetten in uw onderwijs. Het hele jaar door zijn de thema’s te gebruiken. 

Voorstel projectweek 
Onderstaand een voorstel. Uiteraard kunt u zelf een eigen en andere indeling maken.

Maandag
Gezamenlijke opening 
Regge-lied aanleren / zingen 
Les over de Regge 

Dinsdag
Start thema in de klas / lesactiviteit voorkennis activeren 
Bezoek opa/oma in de klas die iets vertelt over thema. 

Woensdag
Thema in de klas / lesactiviteit beleven op locatie 

Donderdag 
Thema in de klas / lesactiviteit reflecteren
Presentatie op gezamenlijke afsluiting voorbereiden

Vrijdag
Gezamenlijke afsluiting / aan elkaar laten zien en presenteren
Uitwisselen / contact andere school langs de Regge
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Voorbereiding projectweek
• Plannen in welke weken en op welke dagen de projectweek of -periode plaatsvindt.
• Wordt de leerlijn via de Cultuureducatiegids afgenomen? Dan loopt de aanmelding  

naar de erfgoedinstellingen en de betaling van het project via de Cultuurcoach.
• Wordt de leerlijn niet via de Cultuureducatiegids afgenomen. Spreek dan af of er extra budget is voor de pro-

jectweek. Wie beheert het budget?
• Deskundigen en gasten uitnodigen om u tijdens de activiteiten te ondersteunen of te begeleiden. Denk aan: 

het uitnodigen van volks- of klompendansers voor Spelen in groep 1-2, het uitnodigen van mensen die in de 
streektaal verhalen vertellen of gedichten voordragen bij Kuiern in groep 3-4, het uitnodigen van de beiaardier 
voor groep 5-6 of het uitnodigen van de molenaar in groep 7-8.

• Opa’s en oma’s uitnodigen in de klas om te vertellen over ervaringen uit hun eigen jeugd met spelen, praten in 
de streektaal, eten en werken in de jutefabriek. En het delen van hun herinneringen aan de Regge.

• Tijdig afspraken maken met de erfgoedinstelling voor het bezoek aan de locatie. Ook wanneer de aanmelding 
via de Cultuureducatiegids verloopt. Regel voldoende begeleiding voor dit bezoek aan de erfgoedinstelling of 
activiteit op locatie.

• Het project aankondigen in de schoolkrant, leerlingenraad, nieuwsbrief of op de website.
• Afspraken maken over de gezamenlijke opening en afsluiting van de projectweek. 

- Zorg bij de opening en afsluiting voor een ceremonie met programma. 
- Waar vindt de opening / afsluiting plaats? Wat is een geschikte locatie? 
- Bedenk een plan B bij een buitenlocatie i.v.m. slecht weer. Tref ook voorbereidingen voor dit alternatieve plan  
zodat u op korte termijn kunt switchen van locatie. 
- Welke materialen zijn nodig voor het uitvoeren van de opening / afsluiting? Regel het tijdig. 
- Nodig de lokale pers uit bij de start en afsluiting van het project. Regel dit ruim van tevoren. 
- Laat leerlingen van groep 7-8 als ‘reporters’ werken tijdens de projectweek. Ze maken foto- en tekstreportages 
van de lesactiviteiten en kunnen bij de afsluiting ook verslag doen van het project.

• Denk na hoe u voor, tijdens en na de projectweek contact wilt leggen met andere scholen langs de Regge. 
Denk aan: 
- Contact docenten: online platform lessen/ervaringen uitwisselen 
- Contact leerlingen: parallelgroepen: flessenpost – live videogesprekken – brieven schrijven /  
   Vraag:wat heb jij ontdekt over de Regge?
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Tips:  

•Richt een Google Drive of Dropbox in 
met de materialen voor dit project.  

•Sluit het project af met een tentoonstelling per 
thema in de klas. Nodig (groot)ouders uit maar 

denk ook aan buurtbewoners. Zorg wel voor een 
context over de Regge en het Regge-project op 

een centrale plek in de school. Of maak een 
inleiding bij de afzonderlijke tentoonstel-

lingen in de klas. 
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Voorbereiding thema
• Lees de handleiding. Bespreek dit en maak eventueel  

aanpassingen waar nodig. 
• Neem de lesactiviteiten door van het thema waarmee u aan de slag gaat in de klas.  

Maak een keuze en plan de 3 lesactiviteiten in: voorkennis / beleven / reflectie. 
• Vul de lesactiviteiten aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema en die  

vakoverstijgend zijn. 
• Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de informatie over 

de Regge in de handleiding en neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt. 
• Bepaal wat de leerlingen per groep/thema aan elkaar gaan presenteren op de slot-bijeenkomst. Wat is 

nodig voor deze presentatie? Laat ook foto’s en filmbeelden zien die zijn gemaakt in de projectweek. 
Of stel een filmpje samen van alle foto’s. 

>>> Voorbeeld: 
Bij de Reggewinde in Nijverdal/Hellendoorn werkten de twee locaties van de school samen. De situatie is 
hier uniek: tussen beide locaties stroomt de Regge. Leerkrachten van beide locaties hebben samen de pro-
jectweek voorbereid. 
De start van het project vond plaats in het speellokaal. Leerkrachten hebben het onderwerp geïntroduceerd 
met een verhaal over de Regge en vertelden dat ze een kist met voorwerpen hadden gevonden bij de rivier. 
De voorwerpen waren gerelateerd aan de thema’s: tollen voor groep 1-2, Jip & Janneke in het Twents voor 
groep 3-4, etc. 
Gedurende de week werd er op de twee locaties gewerkt aan lakens waarop de Regge zichtbaar werd. 
Rondom de Regge werden ook de thema’s van de groepen duidelijk. 
De locaties hadden gekozen voor een gezamenlijke afsluiting met elkaar. Helaas moest dit op het laatste 
moment worden afgezegd door slecht weer. Als afsluiting van het project zijn toen op een later moment de 
lakens van beide locaties van Reggewinde bij de brug over de Regge met elkaar verbonden. (zie foto) 
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Mogelijkheden natuur en milieu-educatie
Hoewel de insteek van de Regge-leerlijn de cultuurhistorie langs de Regge is, zijn er uiteraard ook mogelijkheden 
voor natuur en milieu-educatie. Hiervoor verwijzen we graag naar IVN, afdeling Rijssen. 
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. Meer informatie: https://
www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter
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5. Didactiek
Erfgoededucatie kent een eigen didactiek. De basis voor de  
leeractiviteiten en erfgoedprojecten wordt gevormd door de  
essentiële stappen in een volwaardig leerproces voor erfgoededucatie: activeren van  
voorkennis, zinvol beleven en reflecteren. Ieder project kent deze didactische structuur: 
In de introductie wordt de voorkennis geactiveerd. Vervolgens staat een zinvolle en actieve beleving van het au-
thentieke erfgoed centraal. Tot slot zorgen ordening en samenvatting in de reflectie voor het eigenlijke leereffect. 
Deze stappen kunnen plaatsvinden in drie afzonderlijke lessen of de drie stappen worden in een les op locatie 
uitgevoerd. 

De leeractiviteiten voor de leerlingen:
• worden opgebouwd in 3 stappen: activering voorkennis, zinvolle beleving en reflectie. 
• gaan uit van onderzoekend leren, samenwerken, mediawijsheid en andere 21e eeuwse  

vaardigheden.
• verbinden het verleden, het heden en de toekomst. 
• sluiten aan bij de nieuwsgierigheid en verwondering van kinderen van 4 tot 12 jaar. 
• richten zich op historisch redeneren en het verwoorden van waarnemingen.
• hebben als uitgangspunt Cultuureducatie met Kwaliteit: kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, 

waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

Krachtige erfgoededucatie gaat ook over het pedagogisch-didactisch handelen als leerkracht en begeleider  
van de erfgoedlessen. Denk aan: het stellen van (prikkelende en uitdagende) vragen aan leerlingen,  
leerlingen ruimte geven om zelf vragen te stellen, leerlingen zelf feiten laten ontdekken,  
het benoemen en verwoorden van ontdekkingen. 
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6. Aansluiting bij het curriculum
Aansluiten bij kerndoelen en methoden
Met de inhoud van de lessen over de cultuurhistorie en het erfgoed op en langs de Regge werkt u automatisch 
aan de kerndoelen en de tussendoelen & leerlijnen van SLO voor het primair onderwijs en de leerdoelen voor 
erfgoededucatie voor het primair onderwijs. 
Erfgoededucatie is niet iets nieuws of iets extra’s. U kunt deze erfgoedlessen inzetten bij geschiedenis, aardrijks-
kunde, als taalactiviteit of binnen lessen of projectweken cultuureducatie. 

Kerndoelen Primair Onderwijs SLO:
12.De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen on-
bekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te 
denken en te spreken.
48.Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door wa-
ter bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
51.De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals aanwezig in ons cultureel 
erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52.De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken. 
54.De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee 
uit te drukken en om er mee te communiceren. 
55.De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56.De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

TULE SLO:
SLO heeft voor alle kerndoelen voor het primair onderwijs tussendoelen en leerlijnen (TULE) uitgewerkt. Ook 
voor de leergebieden ‘Oriëntatie op jezelf’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. De inhoud van de lessen in de leerlijn 
sluiten aan bij deze TULE: http://tule.slo.nl/ 
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7. Succesfactoren 
 
Tijdens het ontwikkeltraject van de Regge-leerlijn in Rijssen zijn  
door de deelnemende scholen en erfgoedinstellingen de volgende  
succesfactoren geïnventariseerd. Bij het uitwerken van de thema’s is hier  
rekening mee gehouden. Doe er ook uw voordeel mee. Leg ze naast de  
voorbereiding van uw lessen over de cultuurhistorie van Rijssen langs de Regge.  

Succesfactoren goede erfgoededucatie genoemd door de erfgoedinstellingen:
• Bezoek voorbereiden in de klas.
• Staat en valt met kwaliteit leerkracht.
• Op locatie werken met kleine groepen en thema’s.
• Breng iets extra’s, bouw een verrassingselement in.
• Laat leerlingen genieten van de geuren, het zien van de hoogtes; oftewel zet in op de  

verschillende zintuigen.
• Kracht van verhalen. 
• Geef genoeg stof tot nadenken mee voor verwerkingen in de klas.  

Succesfactoren genoemd door de scholen:
• Onderwerp linken aan school in de eigen omgeving.
• Leerlingen actief bezig laten zijn / actieve onderzoeksopdrachten.
• Structuur bieden in aanbod.
• Losse projecten met elkaar verbinden.
• Goede voorbereiding: leerlingen snappen wat ze zien.
• De klas uit en op bezoek gaan met de klas naar een erfgoedinstelling vinden leerlingen zo leuk.
• Afstemmen op leeftijdsniveau leerlingen.
• Staat en valt met kwaliteit gids/rondleider.
• Projecten/activiteiten passend laten zijn bij school en schoolteam.
• Schoolbreed aanpakken, dat verbindt.
• Ontvangen van gasten op school ook een succes.
• Kennismaken met verhalen / verhalen brengen het erfgoed tot leven.
• Dichtbij houden, in eigen omgeving / dan gaat alles leven.
• Cultuureducatie krijgt met een leerlijn steeds meer een eigen plek binnen de school.
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Evaluatieformulier
Gebruik dit formulier bij het evalueren van de Regge-leerlijn.

Naam:
Groep: 

1. Welk thema heeft u uitgevoerd in de projectweek? 

2. Wat werkt goed per lesactiviteit? Welke tips of aandachtspunten heeft u nog? 

3. Is de tijdsduur per lesactiviteit goed ingeschat? 

4. Sluiten de opdrachten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen?

5. Kunt u de reactie van de kinderen beschrijven?

6. Wat vonden de kinderen het leukst om te doen? Wat was moeilijk?

7. Is het leerdoel van de leerlijn bereikt na afloop van dit project? Met deze leerlijn komen leerlingen  
  structureel in aanraking met het lokale erfgoed langs de Regge en de bijbehorende verhalen.  
  Ze krijgen kennis van de eigen omgeving en ze leren het unieke erfgoed in Rijssen waarnemen,  
  herkennen, verklaren en waarderen. 

8. Zorgt het project voor een nieuwe leerervaring voor de kinderen?

9. Heeft u nog opmerkingen/suggesties voor:
 • de docentenhandleiding
 • de opdrachten voor de leerlingen in de lessen

10. Kunt u de waarde van dit project omschrijven? 

HANDLEIDING

19Leerlij
n 

~ 
Er

fg

oed ~ Rijssen ~ Regge ~ 



Colofon
De Regge-leerlijn in Rijssen, de handleiding en lesactiviteiten zijn ontwikkeld door  
Zeeman & de Regt Onderwijskundigen, www.zeemanderegt.nl 
Voor advies en begeleiding bij inrichten en uitwerken van de leerlijn, verzorgen van workshops en  
deskundigheidsbevordering: informeer naar de mogelijkheden.
 
 
 

Ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 
In samenwerking met: Kristina Odenhamn - cultuurcoach bij Stichting ViaVie Welzijn in Rijssen-Holten en 
 de schoolteams van de Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de  
Willem-Alexanderschool in Rijssen. 

Met medewerking van:  
het Rijssens Museum: Anny Kastenberg en Gerrit Dannenberg /  
de Pelmolen: Gerrit en Henk ter Horst / de kaasboerderij Zunakaas: Dide en Dirk ter Haar /  
Leemspoor Rijssen: Gerrit Averesch / de Schildkerk: Jan-Geert Heuvelman, Dick Sanderman, Jenny Zandvoort /  
Stichting de Enterse Zomp: Marinus Waanders, Leonard Koedijk en Henk Siegerink. 

HANDLEIDING

20Leerlij
n 

~ 
Er

fg

oed ~ Rijssen ~ Regge ~ 


