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Met het lespakket Open Monumenten Klassendag van Open Monumentendag  

ontdekken kinderen van groep 7 en 8 de monumenten in Nederland via verschillende unieke,  

digitale tools: de 3D Monumentenwereld, de Monumentenquiz en het Spreekbeurtpakket.  

Met dit lespakket vergroten jouw leerlingen hun kennis van het bijzondere cultureel erfgoed  

van Nederland. Het lesmateriaal kun je op elk moment in het schooljaar gebruiken.  

In deze handleiding lees je hoe je het materiaal inzet.

Het complete lespakket vind je op openmonumentenklassendag.nl. 

Bezoek een monument
Elk jaar tijdens Open Monumentendag (tweede weekend van 
september) openen duizenden monumenten gratis hun deuren 
voor publiek. Wil je met jouw klas buiten Open Monumenten- 
dag een monument beleven? Neem dan contact op met Open 
Monumentendag voor de mogelijkheden van het organiseren 
van een fysiek bezoek:
info@openmonumentendag.nl
033-2091000

HANDLEIDING LEERKRACHT

OPEN MONUMENTEN KLASSENDAG 

Het complete  
lespakket  

vind je op openmonumentenklassendag.nl. 

https://openmonumentenklassendag.nl
mailto:info%40openmonumentendag.nl?subject=
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DOELGROEP
Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs.

LEERDOELEN
De doelstellingen van het lespakket sluiten aan op de kerndoelen van het primair onderwijs (SLO).  
Het sluit aan op de domeinen: 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Ruimte:
47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die  
 in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen,  
 werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval  
 wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen  
 die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
48:  Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om 
  bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Tijd:
51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren  
 aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
53: De leerlingen leren over de belangrijke  historische personen en gebeurtenissen uit  
 de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met 
 de wereldgeschiedenis.   

Kunstzinnige oriëntatie
56:  De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten  
 van cultureel erfgoed

Daarnaast sluit het lesmateriaal aan op de 21e-eeuwse vaardigheden: Informatievaardigheden,  
creatief denken, ICT-basisvaardigheden, samenwerken 
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3D MONUMENTENWERELD
De les start met de 3D Monumentenwereld. Dit is een leuke manier om kinderen kennis te laten maken 
met monumenten. Via het digibord ontdek je samen met jouw leerlingen monumenten in verschillende 
landschappen in een online omgeving. Jouw leerlingen kunnen dit ook zelfstandig doen op laptop, tablet  
of telefoon. Gebruik de 3D-wereld om het gesprek over monumenten te openen op een speelse manier. 

INHOUD LESMATERIAAL

Stappenplan 3D Monumentenwereld
1. Ga naar openmonumentenklassendag.nl  

(op digibord, laptop, tablet of telefoon) en klik  
op ‘3D Monumentenwereld’. In de 3D-wereld 
navigeer je door op de pijltjes te tappen.  
 
 
 
 

2. Beweeg je door de wereld en leer alle  
monumenten kennen. 

3. Klik op een monument. Je kunt nu een stukje 
tekst lezen over het monument. De icoontjes 
onderaan tonen welke monumenten je al hebt 
gevonden (die kleuren groen).

4. Ga met de klas in gesprek over de monumenten 
die ze tegenkomen. Welke kennen jullie nog niet 
en welk monumenten heb je zelf weleens gezien 
in het echt? Dat kunnen ook monumenten zijn 
die niet in deze wereld te zien zijn. Ga door tot je 
alle monumenten hebt gevonden of totdat het 
genoeg is (de leerlingen kunnen ook zelfstandig 
alle monumenten zoeken).

5. Ga verder met de Monumentenquiz- en tour.

https://openmonumentenklassendag.nl
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QUIZ & TOUR
Tijd om eropuit te gaan!  
Ga naar openmonumentenklassendag.nl en klik  
op ‘Quiz & Tour. Hier kan je twee dingen doen:  
de Monumentenquiz openen en je eigen tour  
maken. 

Monumentenquiz
De Monumentenquiz is een webapp die je opent  
via een browser. De quiz kun je op laptop, smart-
phone of tablet spelen. Met dit onderdeel leren 
jouw leerlingen dat er heel veel monumenten en 
verschillende soorten zijn. Vast ook bij hen in de 
buurt. Het idee van de quiz is dat ze alle typen  
zoeken en vinden op de kaart en de bijbehorende 
vraag beantwoorden. Zo testen de leerlingen hun 
kennis over de verschillende typen monumenten. 

Stappenplan Monumentenquiz
1. Ga naar openmonumentenklassendag.nl en  

klik op ‘Quiz & Tour’ en dan op ‘Monumenten-
quiz’. De app toont de monumenten in  
Nederland.

2. Zet je locatie aan en zoom in op de school.  
Je ziet direct welke monumenten er bij jullie  
in de buurt zijn.

3. Zoek alle typen monumenten, klik op de iconen 
en beantwoord de vragen.  
Lukt het niet om een bepaalde soort te vinden? 
Dan kun je ook via de iconen onderin direct naar 
de vragen toe.

4. Onderaan staan icoontjes van alle typen  
monumenten. Een icoon kleurt rood of groen, 
afhankelijk van het antwoord op de quizvraag 
(goed of fout). Zo zie je van welk type monument 
je de vraag hebt beantwoord. 

5. Wie beantwoordt de meeste vragen goed?

Bij sommige monumenten staat de naam van het specifieke monument. Zoek op  
deze naam op onderstaande sites als je meer over dat monument wil weten  
(of googel het). Staat de naam er niet bij? Kijk dan of je in Maps kan vinden hoe  
het heet of zoek op de locatie. 

• monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister
• www.monumenten.nl/monumenten

https://openmonumentenklassendag.nl
https://openmonumentenklassendag.nl
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister
https://www.monumenten.nl/monumenten?size=n_12_n
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Maak je eigen tour
Tijd om eropuit te gaan met de klas! Deze webapp 
open je in een browser. Je kunt samen met de kin- 
deren een route uitstippelen langs de monumenten  
rondom de school. Het is daarbij leuk om ook 
daadwerkelijk die route te lopen of te fietsen.  
Bij elk monument zitten alvast algemene vragen 
over het type monument. Je kan ook een zelf- 
bedachte vraag invullen. Als je de route gaat  
lopen of fietsen kunnen de leerlingen  
deze vragen beantwoorden. 

Let op: de vragen gaan over het type monument en 
niet over dat monument specifiek. Het is daarom 
leuk om een route uit te stippelen met zoveel  
mogelijk verschillende typen monumenten.

Jouw leerlingen kunnen ook zelf een eigen tour 
maken voor klasgenoten, vrienden of familie. 
Verdeel de klas bijvoorbeeld in groepjes en laat elk 
groepje een eigen tour maken. Daarna stuurt elk 
groepje de link van hun tour door naar één ander 
groepje. Het andere groepje loopt de tour.

Stappenplan Maak je eigen tour
1. Ga naar openmonumentenklassendag.nl en klik 

op ‘Quiz & Tour’ en dan op ‘Maak je eigen tour’.
2. Vul de velden in. Je ontvangt een mailtje met een 

link waarmee je jouw tour verder kunt bewerken.
3. Klik op ‘Punten toevoegen’ om een monument 

met vraag toe te voegen aan je tour.
4. Zoom op de kaart in op het monument dat je wilt 

toevoegen, klik daarop en vul de velden in. 

Bij sommige monumenten staat de naam van het specifieke monument. Zoek op  
deze naam op onderstaande sites als je meer over dat monument wil weten  
(of googel het). Staat de naam er niet bij? Kijk dan of je in Maps kan vinden hoe  
het heet of zoek op de locatie. 

• monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister
• www.monumenten.nl/monumenten

https://openmonumentenklassendag.nl
https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/monumentenregister
https://www.monumenten.nl/monumenten?size=n_12_n
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De titel/naam, vragen en antwoorden zijn van  
tevoren voor je ingevuld, maar je mag ook je 
eigen vragen verzinnen. Dat maakt het echt  
een eigen tour! 
Klik op ‘Opslaan’.

5. Ga zo door totdat je alle monumenten die je wilt 
hebt toegevoegd. Je kan de vragen nog bewerken 
door te klikken op het potloodje. Ook kan je ze 
verwijderen (prullenbak) en kan je de volgorde 
bepalen (pijltjes).

6. Zet de monumenten in een logische volgorde, 
zodat ze niet heen en weer hoeven te lopen  
of fietsen.

7. Klaar? Klik op ‘Tour publiceren’. 
8. Je ontvangt een mailtje met de link van je tour. 

Deze kan je delen met klasgenoten, vrienden 
of familie! Vermeld erbij dat ze hun locatie aan 
moeten zetten.

SPREEKBEURTPAKKET
Nu de klas alles weet over monumenten kunnen 
de leerlingen er zelf over vertellen met het spreek-
beurtpakket. Het pakket bestaat uit informatie, een 
stappenplan, een PowerPoint-sjabloon, filmpjes en 
links naar afbeeldingen om de spreekbeurt tot  
een succes te maken.  
Ga naar openmonumentenklassendag.nl en  
klik op ‘Spreekbeurtpakket’.

https://openmonumentenklassendag.nl

