Groep 1-2 | Project: Dromen
’s nachts gaat dromen vanzelf, maar met een klein
beetje moeite lukt het ook overdag! Je kunt naar
het verleden reizen of naar de toekomst flitsen.
Alles is mogelijk. In de eerste opdracht van dit
project vliegen de leerlingen in gedachten over de
stad. Ze bedenken zelf wat ze willen zien en hoe ze
kunnen vliegen. Hier maken ze een tekening van.
Vervolgens springen ze van het verleden naar de
toekomst. Ze kijken hoe klassen er vroeger uitzagen
en bedenken vervolgens hoe de stad in de toekomst
zal zijn. Wat is er dan in Den Haag te zien? En hoe
zien de mensen er dan uit? Als slotopdracht denken
de leerlingen na over het vervoer van het jaar 2222.
Ze maken hiervoor ontwerpen en gebruiken daarbij
gerecyclede materialen. Zal hun utopie uitkomen?

Groep 5-6 | Project: Bouwen aan de toekomst
Je kunt letterlijk en figuurlijk bouwen aan de
toekomst. Dit project gaat over allebei. In de eerste
opdracht onderzoeken de leerlingen sociale
woningbouw in Den Haag. Hoe werd er vroeger en
nu gebouwd voor mensen met minder geld? En zijn
er verschillen tussen wijken? In de tweede
opdracht gaat het over het Vredespaleis. Hoe is dit
ooit tot stand gekomen? En hoe worden de idealen
in de praktijk gebracht? De leerlingen spelen zelf
een rechtszaak na om hier achter te komen. Tot
slot denken de leerlingen na over het Den Haag van
de toekomst. In de rol van planoloog bedenken ze
plannen voor het jaar 2222 en presenteren deze
voor publiek. Ze kiezen welk erfgoed behouden
blijft en hoe het oude overgaat in het nieuwe.

Groep 3-4 | Project: Binnenstebuiten
Dit project gaat over het ideale buitenspelen. Jonge
leerlingen vinden niets leukers dan buiten zijn, maar
de ene plek is leuker dan de andere. Wat is voor hen
bijvoorbeeld het ideale schoolplein? In de eerste
opdracht doen ze hier onderzoek naar. Ze kijken naar
schoolpleinen van heden en verleden en ontwerpen
het schoolplein van de toekomst. Vervolgens komen
speel- en recreatieplekken in de stad aan bod. Ook
hiervoor ontwerpen ze hun eigen plannen. In de
slotopdracht staat het strand centraal. Opnieuw
onderzoeken de leerlingen het verleden en ze
brainstormen over het ideale strandleven van de
toekomst. Ze bedenken een futuristisch strandspel
en presenteren hun ideeën met een film.

Groep 7-8 | Project: Erfgoed van de
industrialisering
Techniek is tegenwoordig overal. Dankzij
bijvoorbeeld computers, auto’s en telefoons is ons
leven een stuk gemakkelijker dan vijftig, honderd of
tweehonderd jaar geleden. Maar ook toen
bestonden er al fabrieken in Den Haag. Sommige
van die gebouwen bestaan nog steeds en dat
noemen we industrieel erfgoed. Daarover gaat dit
project. De leerlingen bekijken oude industriële
gebouwen in de stad. Ze onderzoeken waar de
gebouwen vroeger voor werden gebruikt en leren
dat het belangrijk is om deze te behouden. Het zijn
vaak mooie gebouwen, met een bijzondere
architectuur. Vaak kan zo’n gebouw een nieuwe
bestemming krijgen, zoals een theater of
kantoorruimte. Als slotopdracht bedenken de
leerlingen zelf een gebouw dat later als erfgoed zal
worden beschouwd. Ze maken hiervoor een
uitgewerkt plan, inclusief artist impression. Kunnen
ze het publiek van hun plan overtuigen?
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Groep 1-2 | Project: Symbolische verhalen
Twee leeuwen, een paling en een ooievaar. Dat zijn
de dieren die op het stadswapen van Den Haag te
zien zijn. In dit project gaan de leerlingen op
onderzoek naar de eeuwenoude verhalen achter
dit wapen. Waarom staan juist deze dieren erop?
De leerlingen ontdekken dat dit symbolen zijn:
afbeeldingen
die een verhaal vertellen. Een
ooievaar is bijvoorbeeld een gelukssymbool en een
leeuw staat voor kracht. Kennen de leerlingen nog
andere dieren die iets betekenen? De kleuren van
Den Haag, groen en geel, zijn het onderwerp van de
tweede opdracht. Ook deze hebben een
bijzondere betekenis voor de stad. In de
slotopdracht komt de kroon in het wapen aan bod.
Ook dit koninklijke hoofddeksel vertelt een
bijzonder verhaal.

Groep 5-6 | Project: Bodemverhalen
In dit project kruipen de leerlingen in de huid van
een archeoloog. Hoe leefden mensen 2, 5 of 10
eeuwen geleden op de plek die nu onze stad is? Met
de website Haagsekaart.nl doen de leerlingen hier
onderzoek naar. Ze maken er vervolgens een
werkstuk over, dat ze tentoonstellen zoals in een
museum. In de tweede opdracht maakt de klas
kennis met vondsten die door archeologen zijn
gedaan. De leerlingen proberen zich een
voorstelling te maken bij deze oude voorwerpen. Ze
bouwen een oude nederzetting na en verzinnen een
verhaal om die verre tijd tot leven te brengen. De
slotvraag gaat over de archeologie van de toekomst.
Hoe zullen mensen in de toekomst terugkijken op
onze tijd? De leerlingen helpen hen een handje en
maken een tijdcapsule over het leven in het Den
Haag van nu. Ze verstoppen hem op een veilige
plek. Wie vind hem over honderd of duizend jaar?

Groep 3-4 | Project: Artistieke verbeelding
‘In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet
Jantje.’ Dit bekende kinderliedje is het uitgangspunt
voor alle opdrachten van dit Erfgoed-project.
Centraal staan verhalen en overleveringen. De
leerlingen
onderzoeken
historische
plekken,
personen, kunst en natuurlijk de bijbehorende
verhalen. Zo bekijken ze de stad vanuit verschillende
invalshoeken. Van hun bevindingen en het gemaakte
werk stellen ze vervolgens een tentoonstelling
samen. Met dit project vergroten de leerlingen op
een boeiende manier hun historisch besef. Ze komen
oog in oog te staan met Haags erfgoed en ervaren de
kracht van verhalen. Daarmee leren ze zichzelf, de
ander en hun leefomgeving beter te begrijpen.

Groep 7-8 | Project: Persoonlijke verhalen
Dit project gaat over het Haagse geheugen. In de
eerste opdracht onderzoeken de leerlingen
persoonlijke herinneringen van Hagenaars, die zijn
vastgelegd op oude films. Wat was er anders in hun
tijd? Daarover stellen de leerlingen een
tentoonstelling samen.
Ze gebruiken hiervoor
tekeningen, voorwerpen, foto’s en plattegronden. In
de tweede opdracht staat een moeilijke periode
centraal: de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen
lezen dagboekfragmenten uit die tijd en schrijven
vervolgens zelf dagboekteksten, alsof ze toen in Den
Haag de oorlog meemaakten. In de slotopdracht
staan familiegeschiedenissen centraal. De leerlingen
kiezen een gebeurtenis uit het verleden en vragen
een familielid naar zijn ervaringen en gevoelens
daarbij. Hiervan maken ze een documentaire (video
of audio), die als slotpresentatie aan de ouders
vertoond wordt.
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