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VOORBEREIDING

In dit project onderzoeken leerlingen met oude foto’s wat wordt
vervoerd op het smalspoor. Aandacht voor leem en de steenfabrieken
in Rijssen. Een bezoek aan het Leemspoor en een treinritje zijn onderdeel van dit project.

ERFGOEDINSTELLING
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met:
Leemspoor
Markeloseweg 78b
7461 EE Rijssen
Telefoon:
06-22 0 22 444 / 06-12223911
E-mail:
leemspoor@concepts.nl

Leerdoelen

De leerling leert:
• de begrippen leem, smalspoor en steenfabriek te herkennen in historische afbeeldingen.
• dat het leemtransport over het smalspoor bij Rijssen hoort.
• voorzichtig omgaan met oude voorwerpen (het rollend materieel) op het Leemspoor.

Voorbereiding
•
•
•
•
•

~ Erfg

n ~ Reg

ijn

d ~ Rijs

se

oe

Maak een afspraak met het Rijssens Leemspoor voor een bezoek aan uw klas.
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 informatie 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.>
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LES 1

voorkennis activeren

Deze introductieles wordt gegeven
op school door de
docent.

De leerling wordt
voorbereid op de
bele
van het erfgoed do ving
or
opdracht en het ac een
tiveren
van de voorkennis.

Lesonderdelen:
1. Start op het schoolplein met een transportspel.
• digitale
vertelplaten
• werkblad

Docent

Gebruik kruiwagens. Laat de kinderen zo snel mogelijk (gevulde) kruiwagens van de ene plek
naar de andere plek vervoeren. Gebruik dozen, zand of stenen. Zorg voor een spannend parcours.
Aandachtspunten bij nabespreking van dit transportspel:
• Wat gebeurt er als een kruiwagen (te) zwaar is?
• Welke transportmiddelen kennen de kinderen nog meer?
• Benoem zoveel mogelijk transport- en vervoersmiddelen met elkaar.
• Wat kun je daarin allemaal vervoeren?
• Waarin vervoer je snel en veilig 10 dozen met stenen: met een fiets, een kruiwagen, een luchtballon of in een kiepkar achter een treinlocomotief?

2. Gebruik de vertelplaten op het digibord.

~ Erfg

n ~ Reg

ijn

d ~ Rijs

se

oe

Leerlingen maken kennis met het leemtransport in Rijssen over het smalspoor. 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). Lees de
tekst in notities door en vertel het in uw eigen woorden aan uw leerlingen.
Stel (open) vragen bij de foto’s én laat leerlingen zelf vragen bedenken.
Bespreek de onderwerpen:
leem / leemkuil / smalspoor /
de steenfabrieken in
Reggestadje Rijssen /
bouwen met de stenen.
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LES 1

voorkennis activeren

3. Werken aan het werkblad.

Leerlingen leggen plaatjes op de goede volgorde:
leem – in de leemkuil –op het smalspoor – leem in de mal – werken in de steenfabriek –
bouwen met stenen

>> Opa/oma op bezoek
in de klas?
• Laat opa of oma vertellen over herinneringen aan de steenfabrieken en het
smalspoor / het verkeer en vervoer vroeger in Rijssen: foto’s van hun eigen auto’s
en fietsen door de jaren heen / sparen
van modelautootjes of verzameling
modeltreintjes.
• Herinneringen aan de Regge.

4. Voorbereiden bezoek aan het Leemspoor.
•
•

•
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Wie is er al eens geweest?
Vertel dat de leerlingen met eigen ogen het smalspoor gaan bekijken. Ze worden meegenomen op een
inspectieronde langs de locomotieven en karren.
Wat moet je als inspecteur checken om veilig met de trein kunnen rijden?
Denk bijvoorbeeld aan:
- Is het spoor vrij?
- Werkt de locomotief?
- Staan de karren op het goede smalspoor?
- Zit iedereen op zijn plek?
- Staat de klok op tijd?
Maak met de leerlingen vooraf een aantal afspraken over het op bezoek gaan bij het Leemspoor.
Welke ‘verkeersregels’ zijn belangrijk? Hoe ga je voorzichtig om met de materialen die bij
het Leemspoor staan?
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In deze les staat
het beleven van
het erfgoed
centraal.

LES 2
zinvolle beleving op locatie

Lesonderdelen:
1. Welkom en ontvangst.
Leemspoor

max
90 min

Benodigdheden zijn
aanwezig
bij Leemspoor.

•
•

2. Activiteiten:
•

Tip voor gidsen/
rondleiders van het
Leemspoor:

voer deze lesactiviteit uit met ten minste
2 personen. Check van te voren of de klas
ook een eigen steen wil maken van leem. Zet
in dat geval de benodigdheden klaar. Leg uit
dat de steen moet drogen en pas later kan
worden opgehaald.
Bekijk van te voren hoe u met de leerlingen de inspectieronde wilt maken en
wat u gaat inspecteren.
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•

•

Neem de leerlingen mee op ‘inspectieronde’ langs het smalspoor en het rollend materieel
(de unieke collectie/verzameling van het Leemspoor).
Tijdens de inspectieronde aandacht voor het dagelijks onderhoud: ligt het spoor er goed
bij? Staan alle locomotieven op hun plek? Zit het materieel goed in de verf? Staat de tijd
goed aangegeven? Ligt al het gereedschap op zijn plaats?
Tijdens de ronde is ook ruimte voor de (inspectie)vragen van de leerlingen. Wat valt ze op?
Probeer zoveel mogelijk alle zintuigen aan te spreken: Wat hoor je? Hoe ruikt het? Voelt
het zwaar?
Treinrit: rijden in de trein over het smalspoor door het bos (45 min.) / kijkvragen mee voor
onderweg.
- Hoeveel Andreaskruisen tellen we?
- Hoeveel wissels tellen we?
- Hoe heet het station halverwege de treintit?
- Waar werd de grijze loc met de cilinders erop gebruikt?
Wat is leem? Leem bekijken, voelen en ruiken.

3. Gezamenlijke afsluiting
•
•

se

oe

Begeleider stelt zich voor.
Uitleg verloop bezoek.

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?
Optie: Eigen steen maken van leem. In een mal. Zelf ophalen als het droog is.
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LES 3

reflectie/verwerking

•
•

Docent

quiz-vragen
teken- &
knutselmaterialen

Deze afsluitende
les wordt gegeven op
school door de docent.
Er wordt teruggeblikt op
wat er is beleefd en
geleerd.

Lesonderdelen:
1. Speel een quiz met de klas:

Wat hebben de leerlingen ontdekt over het smalspoor in het Reggestadje Rijssen?
Ja = staan - Nee = zitten.
Denk aan vragen/stellingen als:
• Leem wordt gemaakt in de fabriek. (nee)
• Bij het leemspoor in Rijssen is een vertrekstation. (ja)
• Op het smalspoor rijdt ook de intercity-trein naar Almelo. (nee)
• De locomotieven hebben onderhoud nodig. (ja)
• Kun je vliegen met een kiepkar? (nee)

2. Kies uit een of meerdere verwerkingsactiviteiten.
•
•
•
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Zet het Leemspoor op de kaart. Laat de leerlingen een eigen ansichtkaart maken
‘Trots op het Leemspoor’ of ‘Groeten uit… Leemspoor Rijssen’.
Leerlingen ontwerpen en knutselen een blits nieuw vervoersmiddel waarmee je
zowel over het smalspoor kunt rijden als kunt varen op de Regge.
Een smalspoor aanleggen in de klas. Gebruik blokken of lego.
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EXTRA OPTIES
Idee voor presentatie gezamenlijke
afsluiting projectweek
•
•
•

Maak een spoor/slinger van alle gemaakte ansichtkaarten.
Laat foto’s zien (op een digibord) van het bezoek aan het
leemspoor en laat de leerlingen daarbij vertellen over hun inspectieronde.
De leerlingen showen hun zelfgemaakte vervoersmiddel.

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
Rekenen
• Wat is breed en wat is smal? Wat is smaller? Wat is breder? Ga met een meetlat door de klas.
Techniek
• Hoe rolt een trein over een de rails?
• Bouwen: wat bouw je met stenen? Hoe doe je dat?
Beeldende vorming
• Boetseren met klei/leem.
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Verkeer
• Verkeersregels onderweg naar het Leemspoor.
• Regels bij het reizen met een trein.
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ACHTERGROND
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema
Informatie over het Rijssens Leemspoor vindt u in de notitiepagina’s
bij de digitale vertelplaten en op:
www.leemspoor.nl
Steenfabrieken in Rijssen en omgeving:
http://www.tichelwoark.nl/treintje.html
En de canon van Rijssen:
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/tichelwerk
https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/transporthttps://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/nijhuis
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WERKBLAD

NAAM
........................................................
GROEP
........................................................
SCHOOL
.....................................................

Knip de plaatjes en de woorden uit
op het knipvel. Zoek de woorden bij
de goede plaatjes.
Leg ze op de goede volgorde. Wat
komt eerst?

Leem - In de Leemkuil Op het smalspoor – Leem in de mal Werken in de steenfabriek Bouwen met stenen

ANTWOORDEN
WERKBLAD

Leem

In de Leemkuil

Op het smalspoor

Leem in de mal
Werken in de
steenfabriek
Bouwen met
stenen

COLOFON

Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het thema Leemspoor is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskundigen in samenwerking met Leemspoor Rijssen / Gerrit Averesch / en de schoolteams van de Brekeldschool,
Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de Willem-Alexanderschool in Rijssen.
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