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In dit thema ... 
Onderzoek je van alles over wereldsterren. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1: Machtige Mongolen Les 2: Historische hipsters 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt gekeken naar de filmpjes over Dzjengis 
Khan, de grootste veroveraar uit de tijd van 
steden en staten. Je hebt bepaald welke kant van 
Dzjengis jij zelf het meest interessant vindt. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzoek gedaan naar een historische 
wereldster uit het tijdvak regenten en vorsten of 
het tijdvak burgers en stoommachines. Je hebt 
een selfie gemaakt van jou als historische hipster 
en bedacht hoe je het tijdvak in beeld kunt 
brengen. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Europese edelen en Dzjengis Khan  
In de late middeleeuwen, de tijd van steden en 
staten, bestond Nederland nog niet. Het was een 
verzameling van kleine staten. Aan het hoofd van 
een staat stond een edelman. De edelen 
bouwden kastelen met slotgrachten om zich te 
beschermen. En ze probeerden land van andere 
edelen te veroveren. 
 
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Wereldberoemd 
De Gouden Eeuw was een rijke tijd waarin 
bijzondere kunst is gemaakt. Schilders uit de 
zeventiende eeuw, zoals Rembrandt van Rijn, 
Johannes Vermeer en Jan Steen zijn nog steeds 
beroemd. Veel burgers hadden toen geld om 
hun huis te versieren met een schilderij. Daarop 
stonden gewone burgers en alledaagse dingen. 

        
      

   
 

        

 

 Een veroveraar met vele gezichten  
Dzjengis Khan leefde in dezelfde tijd. Hij stichtte 
het Mongoolse Rijk - ver in Azië. Hij staat bekend 
als een woeste veroveraar. Maar hij vormde ook 
een veilige samenleving voor de Mongolen. Hij 
maakte nieuwe wetten en zorgde zo voor een 
rechtsstelsel. Hij zorgde ervoor dat de handel 
bloeide, door in zijn hele rijk 
paardenwisselstations te bouwen. 

  

 

  

 

 Opkomen voor je belangen 
Aan portretten uit de tijd van burgers en 
stoommachines kan je zien wat toen belangrijk 
was. Koning Willem de Eerste was de eerste 
koning van Nederland. Hij zorgde voor de bouw 
van veel fabrieken. Vincent van Gogh schilderde 
de arbeiders. Belangrijke onderwerpen in deze 
tijd waren het vrouwenkiesrecht en de uitbuiting 
van de bevolking in Nederlands-Indië. 
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Les 3: Opgejaagde joden Les 4: Voelen maar 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een aantal stellingen onderzocht over het 
leven van Anne Frank. Je hebt bronnen bekeken 
over haar leven en daarmee haar leven in kaart 
gebracht. 
 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt proefjes gedaan met je zintuigen om te 
ontdekken welke zintuigen ons wat vertellen. Je 
hebt ook proefjes gedaan waardoor je merkte 
dat zintuigen je soms voor de gek houden. Je 
hebt nagedacht hoe je in het beleefmuseum de 
zintuigen van je bezoekers kunt prikkelen. 
 

        

 
 

 Dit heb je ontdekt 
Concentratiekampen en gaskamers 
Hitler en de nazi’s gaven de Joden de schuld van 
de problemen in Duitsland. Eerst werden zij 
gediscrimineerd. Ze mochten niet meer in 
zwembaden of winkels komen. Later werden ze 
opgesloten in concentratiekampen. Veel Joden 
stierven daar. Ook waren er vernietigingskampen 
waar Joden in gaskamers werden vermoord. 
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Het verhaal van je zintuigen 
Horen met je oren. Zien met je ogen. Ruiken met 
je neus. Proeven met je mond. Voelen met je 
huid. Je zintuigen zorgen ervoor dat je de wereld 
om je heen ervaart. Je hersenen zijn daarbij 
belangrijk. Je zintuigen geven een signaal door 
aan je hersenen. Iets is heet en je hersenen 
vertalen dat signaal: je trekt je hand weg. 

        

 

 De Holocaust 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zes 
miljoen Joden vermoord. Dit noemen we de 
Holocaust. Van de 140.000 Nederlandse Joden, 
stierven er ongeveer 107.000. Anne Frank was 
een van hen. Door haar dagboek werd ze 
wereldberoemd. Maar er waren nog veel meer 
kinderen zoals zij. 

  

 
 

 Zintuigen kunnen je voor de gek houden 
Toch vertellen je zintuigen je niet altijd álles. Als 
je ogen en hersenen bijvoorbeeld heel druk zijn 
met tellen, zie je niet hoe de goocheltruc werkt. 
Ze kunnen niet alles tegelijk. Door je zintuigen 
kunnen je hersenen ook in de war raken. 
Bijvoorbeeld als je iets heel lekkers ziet, dat heel 
vies ruikt. Je hersenen weten dan niet goed hoe 
ze je aan moeten sturen: eten of juist niet?  
         

 


