
VOORBEREIDINGSLES ARCHEOLOGIEHUIS ALMERE – CULTUURLIJN MUSEUM   
 

Beste leerkracht, 

U heeft van het Archeologiehuis Almere een klein kistje ontvangen. In het kistje zit een dvd en een 
aantal voorwerpen uit dit museum:  

- een schedel van een ree 
- een stukje vuursteen 
- een stuk van een gewei  
- een paar verbrande hazelnootdoppen 

Het bezoek aan het archeologiehuis wordt klassikaal voorbereid. In deze lesbrief leest u hoe u dit 
kunt doen. 

 

Vertel de kinderen de volgende informatie.  

De vroegste bewoners van Almere (8000 - 4000 voor Christus ) haalden alles wat ze nodig hadden uit 
hun directe omgeving: ze verzamelden planten,  vruchten en noten om te eten en vingen vissen.1 
Daarnaast jaagden ze op dieren zoals reeën. Van een dier werd alles gebruikt: vlees werd gegeten en 
van de vacht kon bijvoorbeeld kleding worden gemaakt. Van de botten kon je allerlei 
gebruiksvoorwerpen maken, van de pezen draad om dingen vast te binden en kleding te naaien. Van 
hertengewei kon je je goed hamers maken omdat het ontzettend sterk is. Je kan er ook goed 
vuursteen mee bewerken. Van vuursteen werden allerlei messen, boortjes, beiteltjes en speerpunten 
gemaakt. 

 

Laat het kistje zien en vertel dat je het te leen hebt van een museum in Almere dat het 
Archeologiehuis heet. 

Wat is een museum? 

[Een museum verzamelt spullen. Dit kan van alles zijn: dingen van vroeger, schilderijen, dingen uit de 
natuur, technische apparaten of spulletjes uit verre landen. In een museum zijn deze spullen 
(verzamelingen) te zien.] 

Wat zou er in het kistje zitten? Bekijk samen met de kinderen de buitenkant. Wat voor aanwijzingen 
staan er op over wat er in zit? 

 

Maak het kistje open. 

Laat zien hoe de voorwerpen veilig zijn opgeborgen in het kistje. 

Haal ze er voorzichtig uit en geef ze een voor een door. 

Wat is het? 

                                                           
1 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de prehistorie “De achtergrondinformatie over de archeologie van 
Almere”. 



[Een schedel van een ree, een stukje vuursteen, een stuk van een gewei, een paar verbrande 
hazelnootdoppen.] 

Hoe ziet het eruit? 

[Verschillende antwoorden mogelijk.] 

Wat kun je er mee doen? 

[Verschillende antwoorden mogelijk.] 

 

Bekijk de film op https://youtu.be/yahed28p1J4. 

Korte inhoud: 

Twee kinderen in steentijdkleding lopen door het bos, ze verzamelen wat (noten, planten, vruchten). 
Ze houden pauze om wat te eten en het meisje ziet een ree. De jongen grijpt zijn boog en mist. Ze 
gaan samen de pijl zoeken. Die vinden ze niet, maar wel een schedel (van een ree) die ze bij een 
vennetjes begraven. 

In het Almere van nu graven archeologen de schedel en de pijlpunt weer op. Twee kinderen komen 
bij de opgraving kijken en bekijken de schedel die gevonden is. 

Een medewerker van het museum is de schedel in de vitrine aan het plaatsen en herkent de kinderen 
die ook bij de opgraving kwamen kijken. 

 

Bespreek kort met de leerlingen wat er in de videoclip gebeurde. 

We zien een museum, wat is dat voor museum? 

[Het Archeologiemuseum van Almere.] 

Wat deden die kinderen in het bos? 

[Ze wilden een hert/ree vangen.] 

Waarom gaan ze de pijl zoeken? 

[Verschillende antwoorden mogelijk.] 

Zijn het kinderen van nu? 

[Nee, ze hebben andere kleren aan en schieten met een vuurstenen pijl.] 

Waarom zouden ze de schedel begraven hebben? 

[Verschillende antwoorden mogelijk.] 

Wie hebben de dingen van vroeger gevonden? 

[Archeologen. Dit zijn mensen die dingen van vroeger onderzoeken door oude dingen op te graven.] 

Waar liggen deze dingen nu? Kun je het gaan zien? 

https://youtu.be/yahed28p1J4


[In het Archeologiehuis en nu even in het kistje in de klas.] 

 

Bekijk de praatplaat prehistorie. 

Zie je dingen terug uit het filmpje?  

Zie je voorwerpen uit de kist terug? 


