
Pabo, begripsontwikkeling. 
Praktijkvoorbeeld woordweb geschiedenis: bespreking 
 
Fragment 3: Horige 

Leerkracht: Oké, er is één heel belangrijk ding wat ik nog wil checken of jullie dat weten. Want ik heb het woordje 
wel al gehoord, het woordje horige. Weet iemand nog wat dat was? Dat hebben jullie vorig jaar wel gehad, maar 
ik weet niet of jullie het je nog herinneren. Timo. Nee? Luuk. 
Leerling: Dat zijn boeren.  
Leerkracht: Hmhm.  
Leerling: En die doen vlees aan de kasteel geven dat ze erbij kunnen wonen.  
Leerkracht: Heel goed, maar is dat alles? Of krijgen ze er ook nog iets voor terug?  
Leerling: Ja, dat ze mogen er ook wonen. 
Leerkracht: Ja, juist. Ze mogen op het platteland wonen. En nog iets. Ik heb dat net bij een ander groepje nog 
gehoord. Volgen mij zei jij het goede woordje dat erbij hoorde. 
Leerling: Ja, dan kregen ze bescherming. Want als er dan vijanden kwamen dan mochten ze dan in het kasteel 
veilig blijven. En dan de mannen moesten dan met pijl en bogen schieten.  
Leerkracht: Ja, de soldaten die konden dan.. de ridders die konden dan inderdaad ze beschermen. Dat is heel 
erg goed. Dus je had een kasteelheer en die had een heleboel land. En op dat land mochten boeren wonen. 
Maar dat mocht niet zomaar voor niks. Ze moesten dan wat eten –wat graan en wat vlees- moesten ze afgeven 
aan de kasteelheer. Want op zo’n kasteel wonen natuurlijk heel veel mensen. Maar in ruil daarvoor kregen ze 
wel iets terug. Als er rovers kwamen die alles wilden leeg roven, mochten ze bescherming zoeken bij de 
kasteelheer, in het kasteel. En dat is een hele belangrijke om te onthouden. Jannika.  
Leerling: Maar er was ook.. Als die mensen naar een kasteel… werden meestal door de vijanden de huizen die 
leeg waren in de fik gestoken.   
Leerkracht: Soms konden er wel eens gemene rovers bij zitten ja. 
  

 


