
Pabo, begripsontwikkeling. 
Praktijkvoorbeeld woordweb geschiedenis: bespreking 
 
Fragment 2: Leervragen  

Leerling: Bijvoorbeeld hoeveel mensen waren er in het kasteel? Hoe oud werden ze? Hoeveel mannen op jacht? 
Hoe kwamen ze aan hooi? Hadden ze een bad en schoon water? Hoeveel kastelen in een land? En per groep, 
hoeveel kastelen? En wat eten ze en welke taal spraken ze?  
Leerkracht: Hartstikke goede vragen. Die gaan we proberen te beantwoorden in de komende weken. Heeft er 
nog iemand een andere belangrijke vraag, waarvan hij of zij zegt: Nou dat zou ik ook wel willen weten. Luuk. 
Leerling: Ja, maar dan weet ik niet echt precies meer, dan moet ik even aan de achterkant moeten kijken.  
Leerkracht: Ga maar kijken. Laten we ondertussen xx een vraag stellen.  
Leerling: Over die straffen. Er was ook de doodstraf, dat je hoofd er werd afgehakt.  
Leerling: De galg.  
Leerling: Ja, dat is de strop.  
Leerkracht: Kun je erbij? 
Leerling: O ja. 
Leerkracht: En? Wat was de vraag?  
Leerling: Hoe graafden ze, hoe graafden ze grachten met sch... zonder schep?  
Leerkracht: O ja, hoe werden de grachten gemaakt. Heel goed.  
Leerkracht: Heb je nog een goede Tim?  
Leerling: Ja wat dronken ze?  
Leerkracht: Ja, Lex. 
Leerling: Ik weet antwoord op de vraag. 
Leerling: Ik weet hoe ze die grachten graafden. Dat deden ze met een soort, met een soort – hoe kan ik het 
uitleggen - zo’n ding. 
Leerkracht: Een soort schep, een soort graafmachine.  
Leerling: Houten ding. 
Leerkracht: Dat gaan we nog eens even opzoeken of dat klopt. 
Leerling: Wat voor ziektes waren er?  
Leerkracht: Hele goede.  
Leerling: Hoe oud werden ze?  
Leerkracht: Die had ik al gehoord. 
Leerling: En hoe leefden ze vroeger?  
Leerkracht: Heel goed. Lex, jij zei net dat jij een antwoord wist op een vraag.  
Leerling: Ja op die van xx. Ze hadden vroeger geen schoon water, volgens mij dronken ze bier en wijn.  
Leerkracht: Heel goed. 
Leerling: Vooral bier. 
Leerkracht: Oké, nog drie vragen wil ik horen. Thiery.  
Leerling: Moet ik even kijken.  
Leerkracht: Moet nog even kijken. Josefine. 
Leerling: Ik weet eigenlijk nog een straf.  
Leerkracht: Zeg eens.  
Leerling: Xx hekserij. 
Leerkracht: Heksen ja. Noa als laatste.  
Leerling: ik had bij de vragen, had ik: Wat voor kleding hadden ze aan? 
Leerkracht: Dat is een goede. Weet jij hem weer? 
Leerling: Hoe maakten ze inkt?  
Leerkracht: Dat vind ik ook zo’n goede vraag. Het is goed dat je die nog even zei: Hoe maakten ze inkt? En Lex 
is de expert, heb ik al gemerkt, dus die kan de volgende keer het antwoord geven. Dat houden we nog even 
spannend, een cliffhanger. 

 

 

 


