
 

Kloosters en kruiden  
Een lesprogramma voor groep 7 in streekmuseum Veldzicht 

Aansluiting lesmethodes 
 

Geschiedenis 

Het thema kloosters wordt uitgebreid behandeld in de geschiedenismethodes van groep 7. De 

methodes Brandaan en Speurtocht geven daarnaast ook specifiek aandacht aan de link tussen 

kloosters en kruidentuinen.  

Argus Clou 

Groep 7. Thema 2: Grote koningen, kleine koningen. In dit hoofdstuk worden voornamelijk de grote 

lijnen van de middeleeuwen besproken, en dan vooral het bestuur (Karel de Grote, Floris V, 

Bourgondische hertogen). Geen directe aansluiting met het lesprogramma, maar link met de les zou 

gelegd kunnen worden door de les als aanvulling te zien op wat de leerlingen leren over het 

middeleeuwse leven. Ze ‘zoomen’ als het ware in op hun eigen omgeving.  

Wijzer door de tijd 

Groep 7. Thema 1: Nieuwe werelden, 4: nieuwe ideeën – Monniken en ridders. Deze lesmethode begint 

bij de vroegmoderne tijd, dus de link naar monniken en kloosters is alleen te vinden als 

terugkoppeling.  

Groep 6. Thema 3: Nieuwe volken, 3: leven in een klooster. Deze paragraaf gaat helemaal over het 

monnikenleven in combinatie met de kruidentuin. Kruiden worden geassocieerd met medicijnen.  

Brandaan 

Groep 7. Thema 3: Het christendom, les 2: Kerk en klooster en les 3: Het kloosterleven. Met in les 3 een 

speciaal stukje over de tuinen bij kloosters. Kruiden worden geassocieerd met eten en medicijnen.  

 

Speurtocht 

Groep 7. Thema 2: Monniken en Ommelandvaarders, les 3: Bidden en werken in het klooster. Kruiden 

worden in deze les genoemd als functie voor eten en voor de apotheek van de monniken en nonnen.  

 

Natuur en techniek 

 

NatuNiek 

Groep 7. Thema 3: Jouw zintuigen. Zintuigen worden tijdens de museumles ingezet om meer kennis 

over de kruiden te krijgen. Link kan dus gelegd worden met zintuigen, zodat de leerlingen zich meer 

bewust zijn van hun eigen waarneming.  

 

Naut 

Groep 7. Thema 2: Planten en dieren, les 2: Hoe groeit een plant? Aansluiting is dat de kinderen in deze 

les leren dat planten ook voedsel produceren. Ze leren dus meer over de werking van planten.  

Groep 7. Thema 3: Voeding en je lichaam, les 3: Je vijf zintuigen. Zintuigen worden tijdens de 

museumles ingezet om meer kennis over de kruiden te krijgen. Link kan dus gelegd worden met 

zintuigen, zodat de leerlingen zich meer bewust zijn van hun eigen waarneming. 

 

 

 



 

Argus Clou 

Groep 7. Thema 3: Samenwerken? Natuurlijk!, Les 1: Een jaar plantenleven en Les 2: Pratende planten. 

Thema 5: De wereldkeuken, les 1: Voedsel uit alle landen en les 2: Soort eet soort. Aansluiting is dat de 

kinderen in deze lessen leren dat planten ook voedsel produceren. Ze leren dus meer over de werking 

van planten. 

Aansluiting Referentiekader Cultuureducatie Holland Rijnland 

 
Leeftijdscategorie: 10-12 (groep 7/8) 

Ontwikkeling reflectief vermogen 

De leerling kan op zichzelf en het eigen gedrag reflecteren, dit evalueren en bijstellen. Dit zal 

voornamelijk in de doe-opdracht gebeuren. De doe-opdracht zal bestaan uit: 

- Zelf een wonderdrankje mixen van de kruiden die ze hebben meegekregen 

- Een recept maken dat is gebaseerd op de geplukte kruiden 

De leerling kan bij deze doe-opdracht verschillende strategieën verbinden en toepassen. De leerling zal 

nog meer beseffen dat de tijd van de monniken een andere cultuur was dan waar wij nu in leven.  

 

Culturele ontwikkeling  

1. Creatief vermogen 

De leerling wordt kritischer, en zal dus niet zomaar een verkleed figuur die hen rondleidt aannemen als 

historisch relevant. Het werken met kruiden (zelf een wonderdrank maken) in de museumles 

stimuleert de kinderen om gericht onderzoek te doen naar de werking van kruiden en hoe ze dan een 

geneeskrachtig middel kunnen maken. Het denkgedeelte van de les, namelijk de rondleiding door een 

historisch figuur, stimuleert de kinderen om in een later stadium creatief te zijn met hun voorkennis.  

2. Receptief vermogen 

De leerling leert over de waarden van kunst en cultuur door een thema als ‘geloof’ te leren kennen als 

een veelzijdig begrip. De verbintenis van kloosters met kruiden leert de kinderen dat de middeleeuwen 

ook een tijd was van ontwikkeling. De leerling kan bij de doe-opdracht de kennis over kruiden die hij 

heeft geleerd toepassen door de geneeskrachtige functies die hij/zij relevant vindt, in zijn drankje te 

stoppen. Dit kan hij beargumenteren met bijvoorbeeld de informatie uit het kruidenlied. Om de 

mening van de leerling te stimuleren, zou na afloop de vraag gesteld kunnen worden waarom de 

leerling de desbetreffende kruiden in zijn/haar drankje heeft gestopt.  

3. (Re)productief vermogen 

De leerling maakt zijn eigen drank, dus zal in zelfstandigheid gestimuleerd worden. De kans is aanwezig 

dat de leerling zelfkritiek heeft. De leerlingen presenteren het drankje niet, maar gaan wel een lied 

zingen. Dit is goed als informatiebron, maar het is nog de vraag hoe kinderen uit groep 7 gaan 

reageren op het zingen van een lied i.v.m. individuele schaamte.  

Sociale ontwikkeling 

In de doe-opdracht zien de kinderen ook wat hun medeleerlingen maken. Hier kunnen ze van leren, 

maar ze kunnen ook andere leerlingen tips geven. Leerlingen in groep 7 zullen bij het maken van hun 

beker wel rekening houden met wat de anderen maken. De mening van de kinderen wordt in deze les 

niet in het bijzonder gestimuleerd. 

Persoonlijke ontwikkeling 

Bij het doe-gedeelte zal de leerling verantwoordelijkheid dragen voor eigen werk en werkomgeving, en 

de opdrachten kunnen goed zelfstandig uitgevoerd worden.  


