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Joodse geschiedenis in Borne(werktitel) 
Erfgoedproject voor groep 7-8 van het basisonderwijs 

Moniek Warmer, Stichting Kunst en Cultuur Overijssel (KCO) 
 

Film 'De Spreekbeurt' 

 
Voorbereiding: 
- afspraak Kulturhus maken/afspraak met de cultuurcoördinator maken 
- vervoer en begeleiding verzorgen 
- werkbladen kopiëren 
- computers en kranten (krant in de klas) 
 
De leerkracht vraagt de leerlingen of zij denken dat een gebeurtenis als de Jodenvervolging 
nooit meer zal voorkomen. Hoe denken de leerlingen daarover?  
Bij de Jodenvervolging werd een hele grote groep mensen buitengesloten, gediscrimineerd 
en zelfs vermoord. Dat gebeurt nog steeds; in het groot en in het klein. 
 
Opdracht 1 Wereldonderzoek 
 

De kinderen zoeken op internet of in kranten naar een gebeurtenis waarbij mensen worden 
buitengesloten. Op een werkblad beantwoorden zij de vragen in tweetallen. 
 
Krantenartikel 

Schrijf de titel van het artikel op.  

Zeg in drie zinnen wat er is gebeurd.  

Over wie gaat het?  

Wie wordt er buitengesloten?  

Waarom wordt/worden die persoon/die 
personen buitengesloten? 

 

Hoe kan dit probleem opgelost worden, 
denk je? 

 

 
Opdracht 2  Klassenonderzoek 
 

In de klas en op school wordt er ook wel eens iemand buitengesloten. Wanneer is dit een 
geintje? Wanneer is dit pesten? 
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Iemand valt en iedereen lacht.  

Iemand staat elke pauze alleen.  

Met z'n tweeën tegen een.  

Altijd de laatste zijn bij het verdelen van 
groepen. 

 

Niet altijd dezelfde wordt uitgelachen, maar 
iedereen komt aan de beurt. 

 

 
 
Opdracht 3  Filmonderzoek 
 

In het Kulturhus bekijkt de klas met andere klassen de film. Na de film beantwoorden de 
kinderen in tweetallen op school de volgende vragen: 
 
- Hoe komt het dat Renkse wordt gepest? 
- Wat is er bij Renkse anders dan bij andere kinderen? 
- Wat voor tips heb jij voor Renkse? 
 
- Waar gaat de spreekbeurt van Renkse over? 
- Wat ontdekt Renske over haar eigen woonplaats? 
- Wie helpt haar? 
 
- Wat is echt gebeurd, denk jij? 
- Wat is er bedacht in deze film? 
- Wat uit je eigen leven herken je uit de film? 
- Wat vind jij het mooiste uit deze film? 


