Verwerkingsles 2 Stadsverdediging PO
De opdrachten worden gemaakt op een apart vel papier. De opdrachten kunnen door elke
leerling apart worden gemaakt, maar ook in groepsverband. De woordenspin kan ook
klassikaal worden gedaan, waarbij het centrale woord op het bord geschreven wordt.
Opdracht 1:
Je hebt waarschijnlijk wel eens een elfje gemaakt. Dat ziet er zo uit:
Op de eerste regel: 1 woord (een opvallend kenmerk van je onderwerp)
Op de tweede regel: 2 woorden (een tweede en derde kenmerk of indruk van je onderwerp)
Op de derde regel: 3 woorden (een beschrijving van je onderwerp)
Op de vierde regel: 4 woorden (dat moet dan een vraag van 4 woorden zijn)
Op de vijfde regel: 1 woord (een gevoel dat je hebt bij je onderwerp)
Om je te laten zien hoe je het moet doen volgt hier een voorbeeld van een elfje. Je ziet
hier een beeld van de godin Nehalennia. Als je hierover een elfje moet maken, kan dat
bijvoorbeeld zo:
Regel 1: beeldschoon
Regel 2: godin, zittend
Regel 3: vrouw in steen
Regel 4: Is ze nog actief?
Regel 5: geborgenheid

Je maakt nu een elfje over een onderdeel van de stadsverdediging van Goes, bijvoorbeeld over
een stadspoort of over de gracht of over het kasteel, enz.
Opdracht 2:
Maak een woordenspin rond het woord “stadsverdediging”.

stadsverdediging

Opdracht 3:
Maak een tekening van een stadspoort zoals die er in de Middeleeuwen volgens jou heeft
uitgezien.
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Opdracht 4:
In 1572 lag er een Spaans garnizoen in Goes en werd de stad belegerd door de Geuzen.
Schrijf een kort verhaal over dat beleg. Het begin is als volgt:
“Dirk werd wakker door het lawaai buiten op straat. Hij schrok. Er moest wat aan de hand
zijn, want het was ’s morgens vroeg altijd zo rustig in de straat waar hij woonde. En nu
hoorde hij mannen roepen en hoorde hij wapengekletter. Hij moest toch eens kijken wat er
aan de hand was. Toen hij buiten kwam zag hij net een groep Spaanse soldaten de straat uit
lopen in de richting van de Ganzepoort………..”
Maak het verhaal af (maak het niet te lang) en vertel wat Dirk beleefde toen hij achter de
soldaten aan liep.
Opdracht 5:
Beantwoord nu de volgende vragen. We willen graag weten wat je ervan vond. Dat kun je
opschrijven in je antwoorden op deze vragen.
Vraag 1: Heb je het idee dat je nu iets meer weet over de stadsverdediging van Goes? Wat heb
je erover geleerd dat je nog niet wist?
Vraag 2: Vind je het belangrijk om iets over de stadsverdediging van Goes te weten? Waarom
wel of waarom niet?
Vraag 3: Wat zou je nog meer over Goes willen weten?
Vraag 4: Kijk je nu anders om je heen als je in Goes bent? Ga je bijvoorbeeld meer letten op
oude gebouwen of oude pleinen of de stadsgracht en dergelijke? Waarom doe je dat
dan of waarom doe je dat dan niet?
Vraag 5: Je hebt ook een stadswandeling gemaakt. Wat vond je het meest bijzondere dat je
gezien hebt? Waarom was dat zo bijzonder?
Vraag 6: Vind je dat de restanten van de verdedigingswerken in Goes moeten worden
opgeruimd omdat ze bijvoorbeeld in de weg staan of vind je dat we ze moeten
bewaren? Leg ook uit waarom je dat vindt.
Vraag 7: Je hebt nu het een en ander geleerd van en gezien van de stadsverdediging van Goes.
Wat vond je bij de lessen en de stadswandeling niet zo goed en had je liever anders
gezien? Leg ook uit waarom je dat vindt.
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