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VOORBEREIDING
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In dit project ontdekken leerlingen een kenmerkend  
monumentaal gebouw in de stad en maken kennis met  
de instrumenten die aanwezig zijn in de kerk. 

Leerdoelen
De leerling leert:
• monumenten in de eigen omgeving herkennen en benoemen.
• over de bijzondere eigenschappen van een monument: de Schildkerk (de inrichting, het orgel en 

het carillon).
• ontdekken wat een carillon en orgel is en hoe en door wie het wordt bespeeld.
• in eigen woorden de betekenis van de klanken van het carillon en het orgel voor de stad Rijssen 

omschrijven.

Voorbereiding
• Maak een afspraak met de Schildkerk voor een bezoek met 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 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: 

Stadsorganist (Dick Sanderman),  
Beheerder Schildkerk (Jenny Zandvoort),  
Stadsbeiaardier (Jan-Geert Heuvelman)  

 
Schildkerk, Schild 8, 7461 DD Rijssen 

orgel@stadsmuziekrijssen.nl /  
beiaard@stadsmuziekrijssen.nl

06-23694393 (Jan-Geert Heuvelman) 
https://stadsmuziekrijssen.nl
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LES 1 
voorkennis activeren
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Lesonderdelen:

1. Wat is een monument / markante monumenten in Rijssen
De Schildkerk in Rijssen is een bijzonder monument. Erfgoed dus. Ook het orgel  
en het carillon van deze kerk zijn monumentale instrumenten. 
Maar wat zijn monumenten eigenlijk? 
Bespreek met de leerlingen het begrip monument. 

Start de digitale presentatie. De presentatie begint met een uitleg over het begrip monumenten. 
Verder zijn in deze presentatie afbeeldingen van een aantal monumenten in Rijssen opgenomen. Her-
kennen de leerlingen deze gebouwen en plekken? Waaraan herkennen ze dit monument? Hoe heet 
het monument? Waar staat het? 

Bij iedere afbeelding wordt de vraag gesteld ‘Wat maakt dit monument bijzonder?’ 
Is het de ouderdom, vorm en kleur, materiaal, de constructie, het interieur of de zeldzaamheid. 
Leerlingen kunnen in onderling overleg kenmerken benoemen die ze zien. 

Zet de monumenten op de kaart!
Laat de leerlingen de monumenten uit de digitale presentatie letterlijk op de kaart van Rijssen plaat-
sen. Ze brengen de monumenten en de cultuurhistorie in hun eigen omgeving in kaart. Hiermee 
oefenen ze ook hun kaartlees-vaardigheden. Gebruik hiervoor de plattegrond van Rijssen op het 
werkblad. 

Docent Digibord voor 
bekijken van de di-
gitale presentatie 
over monumenten 
in Rijssen en het 
spelen van de quiz. 

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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2. Quiz ‘De klok en de klepel’
Speel met de leerlingen een korte quiz over het carillon (en het orgel) als voorbereiding op het  
bezoek aan de Schildkerk. De quizvragen zijn opgenomen in de digitale presentatie. 

3. Bedenk een vraag voor de beiaardier en organist voor de volgende les. 
Laat de leerlingen een vraag voorbereiden voor de beiaardier of de organist. Wat willen ze  
weten over dit bijzondere muzikale erfgoed? 

Voorbereiding bezoek Schildkerk:
Verdeel de klas alvast in 3 groepen.  
De leerlingen worden in groepen  
door de kerk geleid  
tijdens het bezoek. 

>> Opa/oma op bezoek in de 
klas? 

• Laat opa of oma vertellen over de Schild-
kerk in zijn/haar tijd en over het carillon 

en orgel Welke liederen werden gespeeld 
en wanneer?

• Herinneringen aan de Regge.
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LES 2 
zinvolle beleving op locatie
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Lesonderdelen:  

1. Welkom en ontvangst 
De kosteres, de organist en de beiaardier ontvangen de leerlingen in de Schildkerk. 

2. Ontdekactiviteiten: leerlingen worden in 3 groepen door de kerk geleid
• Rondleiding door de kerk door kosteres: kansel, doopvont, herenbanken, grafmonument, 

hagioscoop
• Orgel van de schildkerk toegelicht door de stadsorganist
• Naar boven in de toren van de kerk: beiaardier vertelt over het carillon. 

3. Gezamenlijke afsluiting 
Inclusief mini-concert stadsorganist. 

4. Rondje om de kerk 
De beiaardier speelt op het carillon bij het afscheid. De leerlingen lopen nog een rondje om 
de kerk. Wijs hen op het verschil in kleuren van de stenen. De kerk is meerdere keren uitge-
bouwd. Aan de tufstenen noordgevel is dit nog te zien. 

max  
75 min

Schildkerk

In deze les staat het beleven van 
het erfgoed  

centraal.
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LES 3 
reflectie/verwerking
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Lesonderdelen:
 
1. Reflectie
Blik terug op het bezoek aan de Schildkerk: wat heb je geleerd over  
deze kerk en de muziekinstrumenten in deze kerk? 

2. Verwerkingsopdracht
Laat de leerlingen zelf een Regge-melodie componeren. Zijn er leerlingen die al een  
muziekinstrument bespelen, wellicht kunnen zij de melodie spelen tijdens het bedenken? Als  
dit te moeilijk is, kunnen de leerlingen de melodie ook zingen (alleen de melodie; geen woorden)  
en opnemen. De Regge-melodie van de leerlingen kan door de beiaardier op het carillon gespeeld  
worden of op de automaat worden gezet.

3. Het educatief project Doe-orgel 
U kunt ter afsluiting van dit thema ook deelnemen aan het educatief project ‘Doe-orgel’. 
Als u zich hiervoor aanmeldt, komen er mensen op school met 2 grote koffers met  
orgelonderdelen waarmee de leerlingen (onder begeleiding) zelf een orgel gaan bouwen.
Scholen die belangstelling hebben voor het educatieve project Doe-orgel kunnen contact  
opnemen met secretaris Jolanda van Beek: info@stadsmuziekrijssen.nl. 

Het Doe-orgel van Orgelkids is een bouwpakket in een leskist. In de leskist zitten de onderdelen  
waarmee kinderen zelf een orgel in elkaar kunnen zetten (onder begeleiding van een orgelbouwer  
of organist). Het werk voor het bouwen van dit orgel kan in groepjes worden voorbereid. Daarna  
wordt het orgel in elkaar gezet en kunnen kinderen het orgel bespelen. 
Via de website van Orgelkids kunt u ook lesmateriaal en instructiekaarten downloaden  
http://orgelkids.nl/lesbrief-doe-orgel/. 

Docent

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
• Laat leerlingen hun zelf gecomponeerde Regge-melodie spelen en/of zingen. 
• De Beiaardier speelt de Regge-melodie en leerlingen nemen het op zodat zij  

dit kunnen laten horen tijdens de afsluiting van de projectweek. 
• De leerlingen spelen hun Regge-melodie op het Doe-orgel. 

Opties voor aanvullende lesactiviteiten 

Kunstzinnige vorming:
• Ontwerp laten maken voor een kleurplaat van de Schildkerk voor kleuters.

Digitale vaardigheden 
• Geef de leerlingen zoekopdrachten op de website van Stadsmuziek Rijssen over het carillon  

en het orgel van de Schildkerk: https://stadsmuziekrijssen.nl/

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.
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ACHTERGROND 
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema 
 
We verwijzen voor achtergrondinformatie naar: 

• https://www.entoen.nu/nl/overijssel/twente/rijssen/schildkerk
• https://stadsmuziekrijssen.nl/

. 
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WERKBLAD
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1. Zet de monumenten op de kaart! 
Teken op de kaart waar de onderstaande 
monumenten in Rijssen zijn: 
• De Pelmolen
• Kasteel De Oosterhof
• Joodse Begraafplaats
• Station Rijssen
• De Schildkerk 

2. Stippel de route uit naar  
de Schildkerk
Jullie gaan op bezoek in de Schildkerk. 
Zoek uit hoe jullie naar de Schildkerk 
kunnen lopen of fietsen. 
• Kleur de route van jullie  

school naar de kerk rood. 
• Waar is de Regge?  

Kleur de Regge blauw. 
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COLOFON

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

Het thema monumentale klanken in onze stad is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijs-
kundigen in samenwerking met de Schildkerk / Jan-Geert Heuvelman, Dick  Sanderman, Jenny 
Zandvoort / en de schoolteams van de Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde 
Maat en de Willem-Alexanderschool in Rijssen. 


