Korte beschrijving van de ontwikkelde lesbrieven:
Lesbrief groep 1, 2 en 3: De koffer van Mina / De Koekist
De Koffer van Mina is een leskoffer in de vorm van een koe. De koffer is van Mina. Mina
is het nichtje van tante Hermien die vroeger werkte als hulp op een IJsselhoeve, één van
de grote boerderijen in de IJsselstreek. Mina heeft wat dierbare spulletjes van haar tante
bewaard maar is de koffer kwijtgeraakt. Die blijkt op de school terecht te zijn gekomen.
De koffer zit vol met allerlei oude gebruiksvoorwerpen van de tante van vroeger. De
leerlingen moet erachter zien te komen van wie de koffer is door de spullen te bekijken
en daarover te praten. Zo krijgen ze ook een idee hoe het was om op een boerderij te
leven.

Aan het einde van de week komt het nichtje de koffer ophalen. Dat is iemand die door
Stichting IJsselhoeven is geïnstrueerd. Ze komt in de klas om haar verhaal te vertellen
aan de hand van de voorwerpen in de koffer. Tegelijkertijd kunnen de leerlingen vertellen
wat zij van de voorwerpen vonden.
De koffer is gevuld met voorwerpen die passen binnen een thema uit de geschiedenis
van de eigen omgeving.
Aan de lessen op school kan een bezoek aan een oude boerderij worden gekoppeld.
Lesbrief groep 4, 5 en 6: Kijk uit! de IJssel!
Een architect wil de IJssel volbouwen, hij vindt dat
de rivier nutteloos is. De leerlingen gaan protesteren
door te laten zien hoe belangrijk de rivier is. Ze
ontdekken de waarde door onder andere te
experimenten met zand en klei, historische kaarten
te bekijken, kunst te bekijken en te onderzoeken
hoe er geleefd werd en wordt (wonen, landbouw,
fruitteelt, steenfabrieken, natuur). Tijdens deze
zoektocht wordt een werkstuk gemaakt.
In het project leren de kinderen over het ontstaan
van het landschap rond de IJssel.
Een deel van het project wordt buiten langs de IJssel
uitgevoerd.

Lesbrief groep 7 en 8: De Stille Boerderij
De Stille boerderij is een lesbrief die bestaat uit een maquette van een IJsselhoeve (ruim
1 x 1 m groot) en andere onderdelen die daarbij horen zoals foto’s, magneetkaartjes,
opdrachtkaarten en voorwerpen. De les is beschreven in een lesbrief. De lesbrief brengt
de leerlingen in contact met het erfgoed in de eigen omgeving, de IJsselstreek.
In minimaal drie lessen van elk 90 minuten werken de leerlingen aan het project. Eerst
maken ze een plattegrond van de boerderij, het erf en de omgeving waarbij ze de
maquette gebruiken en verder ‘aankleden’. Daarbij gaat het om de situatie in 1950. Dan
bespreken ze de verschillende voorwerpen (landbouwgereedschap etc.) die bij de lesbrief
horen en tenslotte gaan ze na wat de mogelijkheden zijn voor de boerderijen nu.
Het project kan uitgebreid worden doordat de leerlingen zelf nog informatie over vroeger
opzoeken, een fietstocht maken om de IJsselhoeven zelf te zien of door op het internet
meer gegevens te verzamelen.

Lespakket onderbouw VO 'Into the Wild'
De leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen de opdracht om
jongeren uit de Randstad informatie te geven over hun eigen omgeving. Deze jongeren
hebben (voor)oordelen over het gebied rond de IJssel en zullen door de leerlingen op
verschillende manieren op andere gedachten gebracht worden.
Vul een blog voor leeftijdsgenoten over je eigen omgeving. Het blog kan op allerlei
verschillende manieren ingevuld worden bijvoorbeeld: door het maken van filmpjes over
de omgeving, interviewen van bewoners eventueel in streektaal, een rap
schrijven/zingen, een digitale ansichtkaart maken, een verhaal in het engels/frans, een
natuurbeleving.
Jeugdfilms
In de film ‘Kijk uit! De IJssel!’ speelt een groepje kinderen met de bal in de uiterwaarden
bij de IJssel. De bal rolt weg, de kinderen gaan er achteraan. De bal rolt verder en
verder. Onderweg komen de kinderen van alles tegen, de pont, de dijk, een boomgaard,
een IJsselhoeve. De film is geschikt voor jongere kinderen tot een jaar of 9. De kinderen
worden met het kijken van de film uitgedaagd zelf op ontdekkingsreis te gaan buiten in
het landschap en in de natuur. Kijk op youtube: http://youtu.be/GcsxeMv5WUU
De film ‘Op slot’ neemt jongeren van een jaar of 10-14 mee op avontuur in een
IJsselhoeve. Jongeren worden uitgedaagd om een eigen film te maken waarbij hun eigen
omgeving centraal staat of het decor vormt. Op youtube: http://youtu.be/3og11BkBLlc
Meer informatie over Stichting IJsselhoeven en contact: www.ijsselhoeven.nl

