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WAT GAAT DE GROEP LEREN/ZIEN/BELEVEN 

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van de Martinuskerk in Markelo. Ze leren dat verhalen een diepere 

boodschap kunnen hebben en hoe gewone voorwerpen in een kerk een extra betekenis kunnen hebben. Ook ontwerpen ze een eigen 

glas-in-loodraam bij een verhaal dat een diepere betekenis voor hen heeft 

De leerlingen 

 ontdekken dat de geschiedenis zich niet alleen in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis, maar dat het verleden 

ook tastbaar en herkenbaar in de eigen omgeving te vinden is;  

 kunnen uitleggen dat verhalen een diepere laag, wijze les of moraal kunnen bevatten;  

 kunnen de moraal van een van de verhalen over Sint Maarten benoemen. 

 

 

VOORBEREIDING (20 MINUTEN) 

1. Activeer voorkennis – Wat weet je over de Martinuskerk? Naar wie is hij vernoemd? Wat weet je 

over de architectonische kenmerken van een kerk? Wat weet je over glas in lood ramen? 

2. Laat de kinderen vragen bedenken die ze aan de vrijwilligers zouden willen vragen 

3. Bereid de kinderen voor op het bezoek 

Een kerk is een bijzonder gebouw. Voor veel mensen is het heilig. Daarom is het belangrijk dat je je 

hier met respect gedraagt: je bent rustig, loopt rustig rond, praat zachtjes en kijkt met je ogen, niet 

met je handen. 

 

HET BEZOEK (60 MINUTEN) 

Het bezoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

Welkom: Kort gezamenlijk welkom  

Activiteit: Wandeling door de kerk: bespreken doopvont, orgel, klokken, glas-in-lood  

Afsluiting: Stukje theorie over dat verhalen een diepere boodschap of moraal kunnen hebben en dat 

verhalen die dat hebben daarom al duizenden jaren doorgegeven worden. 

 

TERUG IN DE KLAS (20 MINUTEN) 

Reflectie: Wat heb je gezien?  

Inhoudelijke reflectie: Hieronder staan vier uitspraken over de klokkentoren van de Martinuskerk. Kruis de 

juiste uitspraken aan. 

In de klokkentoren hangt één klok (onjuist) 

De oudste klok komt uit 1737 en is dus bijna 300 jaar oud.  (juist) 

Als iemand overleden is, worden om 11:00 de klokken geluid. (juist)  

In elke klok staat een tekst gegraveerd. (juist) 

Wat zijn de antwoorden op de vragen die vooraf waren gesteld? 

Slotopdracht: Waarom moeten we dit erfgoed bewaren? 
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