
   

TERUG IN DE TIJD VAN KASTELEN VERKORTE VERSIE 
 

RESERVERINGEN VOOR HET PROJECT  
Reserveren  Annemarie Avenarius  0547-352547, park@kasteelwarmelo.nl   
Adres   Kasteel Warmelo, Stedeke 11, 7478 RV, Diepenheim. De ingang en de parkeerplaats vindt u aan de Borculoseweg 
Meer info  www.kasteelwarmelo.nl  

 

WAT GAAT DE GROEP LEREN/ZIEN/BELEVEN 

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van kasteel Warmelo en in de functies van kastelen, zowel vroeger als nu. 

De leerlingen kunnen: 

 uitleggen waarom er vroeger kastelen werden gebouwd. 

 uiterlijke kenmerken van kastelen benoemen (o.a. gracht, bijgebouwen, binnenplaats, tuinen, …) 

  uitleggen hoe mensen vroeger woonden, werkten en leefden op een kasteel. 

 uitleggen welke functies kastelen vroeger hadden. 

 uitleggen welke functies kasteel Warmelo vandaag de dag heeft. 

  uitleggen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later. 

 

VOORBEREIDING (20 MINUTEN) 

1. Toon dia 1 van kasteel Drakensteyn. Vraag leerlingen wat ze hier zien. Weten zij dat dit kasteel 

Drakensteyn is? En weten leerlingen ook wie er in kasteel Drakensteyn woont? Vraag leerlingen 

vervolgens of zij nog meerdere kastelen kennen. Wellicht noemen ze het bekende slot Loevestein 

(dia 2), of kasteel Warmelo (dia 3). Toon leerlingen de verschillende dia’s met daarop de kastelen 

en bespreek ze kort. Wat weten leerlingen over deze, of eventueel andere kastelen? (Denk 

bijvoorbeeld ook aan kasteel Weldam, kasteel Twickel). Gebruik de achtergrondinformatie 

behorende bij dit project om leerlingen te informeren over de kastelen, zie website Cubahof 

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

3. Bereid de kinderen voor op het bezoek 

 

HET BEZOEK (90 MINUTEN) 

De leerlingen krijgen een rondleiding door en langs de verschillende delen van het landgoed Warmelo. Er is 

namelijk van alles te zien en te leren, zoals de verschillende gebouwen op het landgoed, de gracht, 

koetsen, eventueel de tuinen, een maquette van het kasteel vroeger, oude attributen/voorwerpen van 

vroeger die bewaard zijn gebleven en eventueel het verhaal over Fregat huis te Warmelo; het wrak van het 

Nederlandse oorlogschip dat op de bodem van de Finse Golf is gevonden. 

Er is een gezamenlijke afsluiting 

 

TERUG IN DE KLAS (20 MINUTEN) 

Inhoudelijke terugblik aan de hand van een klassikaal reflectiegesprek  

 Wat is je het meest bijgebleven van het bezoek? 

 Heb je iets gezien of gehoord wat je heel bijzonder vond? 

 Wat leert dit bezoek aan het kasteel over je eigen omgeving?  

 Waarom is het waardevol dat dit soort sporen van erfgoed blijven bestaan? 

 Zou je later zelf willen helpen of werken bij dit kasteel? Waarom wel of niet? 
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