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Opa Frans is ook kind geweest; het bewijs is een fotoboek. Opa vertelt graag over zijn kindertijd 
in Haarlemmermeer. Hij vertelt over zijn familie, school en vrijetijdsbesteding, tradities en  
bijzondere gebeurtenissen. In zijn verhalen maakt hij bruggetjes naar zijn kindertijd in de jaren 
50 en het leven van de kinderen nu. 

Tijdvak: 1950-nu.

Thema’s:  
 • Dagelijks leven in de jaren 50.
 • Voorwerpen vroeger en nu.
 • Kinderspel en kinderliedjes vroeger en nu.
 • Geschiedenis van de eigen omgeving.

Onderzoeksvragen:
 • Hoe leefden kinderen in de jaren 50?
 • Met welk speelgoed speelden kinderen in de jaren 50?
 • Welke spelletjes deden kinderen in de jaren 50?
 • Welke liedjes zongen kinderen in de jaren 50?

Leerdoelen:
 • Leerlingen leren het cultureel erfgoed van de Haarlemmermeer waarderen. 
 • Leerlingen ontdekken het dagelijks leven in de Haarlemmermeer vroeger en nu.
 • Leerlingen beseffen het belang van het bewaren van historische voorwerpen.
 • Leerlingen leren kijken en samenwerken.
 •  Leerlingen leren nadenken over de waarde van voorwerpen in de eigen (omgevings) 

geschiedenis.

LESVOORBEREIDING
Op de volgende pagina’s vindt u lessuggesties voor lessen ter voorbereiding en na afloop van  
het museumbezoek. De lessen op school zijn opgezet volgens het principe van verhalend 
ontwerpen. Vanuit een vertrekpunt (de verhaallijn) wordt een sleutelvraag gesteld, die wordt 
door de leerlingen op hun eigen wijze beantwoord en daaruit volgt weer een nieuwe verhaallijn. 
Elke les kan plaats vinden binnen de tijd van uw les of een deel er van. 

 • Gebruik LESKIST OPA FRANS die u kunt lenen bij Cruquius Museum.
 •  Moedig ouders en grootouders aan hun kinderen te ondersteunen met jaren 50  

voorwerpen en mee te doen.
 • Nodig ouders en grootouders uit voor het afscheidsfeestje van Opa Frans.

Inleiding
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 Inhoud van leskist Opa Frans
 • 1 Handleiding voor de leerkracht.
 • Reproducties : 4 familieportretten A3 ( 2 plastic mappen A3). 
 • Plastic doos wit: 
 • 1 DVD: Concours Hippique.
 • 20 zwart-witfoto’s (10 x 15 cm). 
 • 1 fotoboek met 8 magneetfoto’s. 
 • 1 handpop Opa Frans. 

 
 Plastic doosje met:
 • 1 tol. 
 • 1 jojo.

 Plastic doos met:
 • 2 conservenblikjes + touw.
 • leitje en griffel.
 • 2 puzzels (fotopuzzel + oude puzzel).

 Literatuur: 
 •  ‘De jaren 50’, Jack Botermans en Wim van Grinsven, 2017. ISBN 9789089897398.
 •  Super oma, 63 manieren om je kleinkinderen te verwennen,  

Geertje Gort en Frank van Ark, 2007. ISBN 9789058973993.

Inhoud van leskist Opa Frans
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Verhaallijn:    Opa Frans is ook kind geweest; het bewijs is een fotoboek.  
Opa vertelt graag over zijn kindertijd in Haarlemmermeer.  
Hij vertelt over zijn familie, school en vrijetijdsbesteding, tradities  
en bijzondere gebeurtenissen. In zijn verhalen maakt hij bruggetjes 
naar zijn kindertijd in de jaren 50 en het leven van de kinderen nu. 

Sleutelvraag:  Wat is er te zien op oude en nieuwe foto’s?

Activiteiten:   Speurtocht, kijken en vergelijken, kringgesprek, knippen en plakken. 

  Verstop de magneetfoto’s in de klas. Laat de leerlingen de foto’s zelf vinden.  
Bespreek in de kring wat er op de foto’s is te zien: 

   Wat gebeurt er op de foto’s? 

Staat er iets op de foto dat je niet kent? 

Van wie zijn de foto’s denk je?

Bekijk de voorwerpen op de foto’s: 

   Welke voorwerpen zie je terug in het boek “De jaren 50”? 

Hoe zien de voorwerpen er nu uit? 

Laat kinderen dagelijkse gebruiksvoorwerpen uit oude tijdschriften knippen. 

Plak de foto’s op een verzamelblad. 

Bespreek het verzamelblad in de kring: wat zijn verschillen tussen vroeger en nu?

Les 1
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Verhaallijn:     De gevonden magneetfoto’s zijn uit het fotoboek van opa Frans.    

Opa Frans stelt zich zelf voor.

Sleutelvraag:  Hoe leefde opa Frans toen hij een kind was? 

Activiteiten:   Fotoboek vullen, kijktafel bekijken, kringgesprek, knippen en    

plakken. 

 • De kijktafel kan elke week aangevuld/ veranderd worden met spullen van de leerlingen.

 •   De leerlingen plakken de magneetfoto’s op de juiste plek in het fotoboek.  

Wat is er te zien in het fotoboek? 

Vertel over het leven van opa Frans en hoe de dag er voor een kind uitzag. 

Wat herkennen de leerlingen in het boek?

   Gebruik bijlage 1, Verhaallijn.

   Deel de werkbladen uit met de Jip en Jannekeplaatjes. (Werk in tweetallen) 

Stap 1:   plaatjes los van elkaar knippen. 

Stap 2:  dagactiviteiten in de juiste volgorde leggen. 

Stap 3:  plaatje op gekleurde ondergrond plakken.

   Gebruik bijlage 2, Knipbladen dagactiviteiten Jip en Janneke. 

 

     De vier thema’s in het fotoboek zijn: 
1  Familie: vader, moeder, broers en zussen, oma & opa. Wie maken deel uit van het 

gezin en hoe zien ze eruit? Waar wonen ze? Welk werk doen ze?  

  2.  Kindertijd: Wat doen kinderen in de jaren ’50. Gaan ze naar school en wat doen  
ze daar? Welke spelletjes doen ze? Binnen en buiten en in zomer en winter? 

  3.  Wedstrijdjes en tradities: Concours Hippique, zwem- en schaats- wedstrijden  
en het bloemencorso.  

  4.  Uitjes: naar Schiphol vliegtuigen kijken, overvaren met het pontje, in de 
bloemenkar op stap en ijsjes eten bij de ijsboer met zijn ijscokar. 

Les 2
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Verhaallijn:   Opa Frans verteld over zijn familie (hoofdstuk 1 fotoboek).
 

Sleutelvraag:    Wat zijn uiterlijke verschillen tussen kinderen, volwassenen en    

ouderen?

Activiteiten:   Leerlingen en leerkracht nemen een familieportretfoto mee naar 

school, kringgesprek, tekenen/ schilderen van familieportret, 

tentoonstelling inrichten, instructies interview.

 
Vergelijk de familieportretten van de leerlingen, leerkracht en opa Frans  
aan de hand van: 

 • Uiterlijkheden.

 • Aantal familieleden.

 • Leeftijden.

 • Kleding.

 • Plaatsing personen op foto.

 • Houding.

  Gebruik bijlage 3, voorbeelden van familieportretten.

Maak een tentoonstelling van de getekende en geschilderde portretten.
 •  Bespreek de interviewvragen met de leerlingen.  

Geef instructies voor het interviewen van eigen opa’s en oma’s.

  Gebruik bijlage 4, Vragen aan opa en oma.

Les 3
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Verhaallijn:   Opa Frans verteld hoe het op school was en hoe hij met kinderen   

speelde (hoofdstuk 2 + 4 uit fotoboek).

Sleutelvraag:  Hoe leerden en speelden kinderen in de jaren 50?

Activiteit:  Kringgesprek, zingen, papier vouwen.

 • Opa verteld over zijn kindertijd.

 • Wat doen wij op school anders dan bij opa Frans?

 • Welke spelletjes vind jij leuk om te doen?

  Gebruik bijlage 1, Verhaallijn.

 • Maak met leerlingen hoedjes van papier.

 • Zing met leerlingen het liedje “Een hoedje van papier” 
 

  Gebruik bijlage 5, vouw instructies hoedje van papier. 

  Gebruik bijlage 6, tekst en melodie ‘Een hoedje van papier’.

Les 4

Verhaallijn:  Ga mee in de wereld van opa Frans.

Sleutelvraag:  Wat doe je in de wereld van opa Frans en hoe voelt dat?

Activiteit:  Museumbezoek, Oudhollandse spellen op schoolplein spelen.

 • Bezoek met de klas het Historisch Museum.

 • Speel Oudhollandse spelletjes op het schoolplein als afscheidsfeestje van opa Frans.

  Gebruik bijlage 7, Oudhollandse spelletjes: concours hippique. 

  Gebruik spelletjes in de leskist.

Les 5 Museumbezoek
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Bijlage 1a Verhaallijn
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Bijlage 1b Verhaallijn
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Bijlage 1c Verhaallijn
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Bijlage 2a Knipbladen dagactiviteiten met Jip en Janneke
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Bijlage 2b Knipbladen dagactiviteiten met Jip en Janneke
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Bijlage 3 voorbeelden van familieportretten

Charley Toorop

Gaugain - De maaltijd
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Bijlage 4 Vragen aan opa en oma
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Bijlage 5 Vouw instructies hoedje van papier
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Bijlage 6 Tekst en melodie ‘Een hoedje van papier’
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Bijlage 7a Oud-Hollandse spelletjes
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Bijlage 7b Oud-Hollandse spelletjes
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Bijlage 7c Oud-Hollandse spelletjes


