Beste collega’s van de basisscholen in de Krimpenerwaard,
Dit jaar vieren wij ’75 jaar vrijheid’. Ook op jullie school zal daar ongetwijfeld aandacht aan worden besteed. Het is mooi om op elke
school iets te doen wat te maken heeft met de directe omgeving van dorp of stad.
Vorig jaar is tijdens de verschillende overlegbijeenkomsten met alle basisscholen, Oranjeverenigingen en de gemeente
Krimpenerwaard gebrainstormd over de mogelijkheden voor de scholen. Als er iets aangereikt kan worden dat zinvol is én weinig
investering kost, zou dat mooi zijn. En als er iets gemeenschappelijks is voor alle scholen, moet dat wel over een onderwerp gaan dat
typisch iets is voor de hele Krimpenerwaard. Ik weet als geen ander dat je als school afhankelijk bent van het jaarplan/de planning,
het enthousiasme van collega’s beschikbare tijd en budget. Het goede nieuws: we hebben een onderwerp en een invulling gevonden.
Geïnspireerd door het volgende:
Op 9 april a.s. zal er in het hartje van de Krimpenerwaard een herinneringsmonument worden onthuld op de rotonde bij de ambulancepost tussen
Berkenwoude en Lekkerkerk. In de laatste oorlogsmaanden zijn in onze polder indrukwekkende wapendroppings georganiseerd bedoeld voor het
verzet in de verschillende dorpen en met name de stad Rotterdam. Deze wapendroppings (en droppings van geheime agenten) zijn nergens in het
land zo succesvol geweest dan hier en hebben mede een bijdrage geleverd aan de bevrijding.

Binnenkort rijden we regelmatig langs het monument op de N210 waarop o.a. een beeld van een wapendroppingsvliegtuig zal staan.
Wat zou het mooi zijn als de kinderen dan bij het passeren steeds weer herinnerd worden aan het feit dat vrijheid niet vrijblijvend of
vanzelfsprekend is. Maar dan moeten ze wel weten wat er gebeurd is..! Daarom heb ik aangeboden een lesbrief te maken voor de
bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6-8) over de wapendroppings en deze beschikbaar te stellen voor alle 27 basisscholen in
de Krimpenerwaard. Op deze manier hoeft niet iedereen zelf het wiel uit te vinden, hebben we een gemeenschappelijk project en
krijgt het monument meer betekenis. De gemeente Krimpenerwaard heeft dit project met een subsidie ondersteund.
Het lesproject voldoet aan de volgende criteria:
•
•
•
•
•

Gratis te downloaden
Makkelijk inzetbaar (alleen bestand downloaden en klaarzetten voor de kinderen)
Eigentijds, interactief en aantrekkelijk (coöperatief, digitaal)
Aansluitend bij leerdoelen taal/lezen, spelling, Engels, aardrijkskunde, burgerschapskunde/levensbeschouwing, begrijpend lezen, rekenen)
Maximale tijdsinvestering van 2 uur = maximaal rendement met minimale lestijdbelasting

Een paar dingen nog die belangrijk zijn om te weten:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Verklap het onderwerp nog niet aan de kinderen. Het is de bedoeling dat zij lopende het project zelf gaan ontdekken wat er
gebeurd is. U kunt de kinderen wel nieuwsgierig maken door hen te vertellen dat ze iets gaan ontdekken wat hier 75 jaar
geleden in het diepste geheim plaatsvond en meegeholpen heeft om de bevrijding mogelijk te maken.
De lesbrief moet digitaal gemaakt worden i.v.m. verschillende links naar internet.
De kinderen slaan de lesbrief onder een eigen naam op. Het is aan de school om te bepalen of de lesbrief na afloop uitgeprint
wordt en meegegeven. Het hoeft uiteraard niet.
Vertel de kinderen dat ze goed moeten lezen/kijken etc. En stimuleer samenwerken in 2-tallen.
Technische instructie:
a. De lesbrief (Zwaar Verzet Krimpenerwaard.pdf) staat klaar in de rubriek downloads op de website van onze school:
www.pcb-dewegwijzer.nl of is te vinden via deze link.
b. Je downloadt de lesbrief naar een plaats in de eigen digitale omgeving.
c. De kinderen openen daarvandaan de lesbrief en slaan deze onder hun eigen naam/namen op.
d. Laat de lesbrief niet rechtstreeks in een browser maken, want dan gaan alle ingevulde velden verloren bij het
opslaan. Openen in Adobe dus. (maar meestal gaat dit vanzelf -check het even voor de zekerheid, want het zou
jammer zijn als alle ingevulde antwoorden niet opgeslagen worden)
e. Als kinderen een link openen naar een webpagina, kunnen ze het beste naar de lesbrief teruggaan door op het pijltje
linksboven naar links te klikken (want anders moeten ze de lesbrief opnieuw openen).
Misschien vinden ouders het ook leuk om mee te doen: wijs hen er gerust op. Er is geen downloadlimiet. Alles is vrij
beschikbaar en mag met iedereen gedeeld worden. Hoe meer mensen weten van dit unieke stukje geschiedenis, hoe beter.
Mochten er nog vragen zijn, stel deze dan bij voorkeur op mijn privé-mailadres: fambelder@live.nl Als er inhoudelijke of
technische aanpassingen zijn, zullen deze steeds doorgevoerd worden. Via de link hierboven en op de website vind je altijd de
meest actuele versie.
Zorg zelf voor verspreiding van deze info/instructie naar de collega’s van de bovenbouw.
Op de website is ook een antwoordexemplaar opgenomen. Het wachtwoord om deze te openen is: rozenzijnrood
Heel veel lees-, kijk-, luister- en leerplezier!

Martin Belder, directeur PCB De Wegwijzer – Krimpen aan de Lek

