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Vrijheid geef je door. Juist aan de jeugd. 

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan 
de Tweede Wereldoorlog. Dat vieren we in het hele land, en 
ook in Hoorn. Zo zijn er de Stille Tocht, een musical en het 
lichtmonument van Daan Roosegaarde bijvoorbeeld. 
Kijk maar eens op www.vrijheidinhoorn.nl 
en like 75jaarvrijheidinhoorn op facebook. 

In dit speciale cultuureducatieprogramma rond 75 jaar 
vrijheid vindt u een overzicht van de activiteiten voor het 
primair onderwijs. Bij elke activiteit staat waar u het pro-
gramma kunt boeken.

Vier het mee. Waarom? Opdat de verhalen niet verloren 
gaan. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

DIGILESSEN EN SPEURTOCHT-APP: 
ontdek de Tweede Wereldoorlog in Hoorn

Leer de oorlogsmonumenten en -verhalen kennen in de stad, zoals de beel-
den van de handen die in de straten staan en het monument voor de vlieg-
tuigcrash op de Westerdijk. In de verhalen en digilessen ontdekken kinderen 
individueel of in klasverband wat ze betekenen. En ze leren wat er hier in de 
stad allemaal is gebeurd tijdens de oorlogsjaren.

De digilessen zijn te vinden op de site oorloginhoorn.nl. Dit is het platform 
waarop alle Hoornse oorlogsverhalen worden bewaard en gedeeld. Je vindt 
daar ook de app met de wandeltocht en speurtocht. Uiteraard kun je ook 
doorklikken naar deze site via vrijheidinhoorn.nl.

GASTLES COMITÉ 40-45
Verhalen over de oorlog in de klas.
Duur: 60 minuten. 
Aanvragen via info@comite4045.nl.

RONDLEIDING DOOR HOORN MET COMITÉ 40-45
Rondleiding langs 10 monumenten met verhalen over de oorlog.
Duur: 120 minuten. Aanvragen via info@comite4045.nl.

WANDELING VERENIGING OUD HOORN
Wandeling langs een aantal oorlogsmonumenten in de stad voor 
kinderen in de leeftijd van 9 -12 jaar en hun ouders. 
Zondag 19 april 11.00 uur. Start op de Roode Steen.
Gratis toegang, aanmelden: jeugdeducatie@oudhoorn.nl.
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LESTIPS

• www.oorloginhoorn.nl
Op deze site (ook te bereiken via vrijheidinhoorn.nl) staan 
de oorlogsverhalen en digilessen. Ook is vanaf deze site de 
app te downloaden met de wandeltocht en speurtocht door 
de Hoornse binnenstad.  
• www.hetklokhuis.nl
Diverse items over de oorlog en 13 afl everingen ‘13 in de 
oorlog’ met lerarenhandleiding.
• www.4en5mei.nl
• www.tweedewereldoorlog.nl 
• www.schooltv.nl



MUSEA EN ERFGOED:      

Bezoek WO2 Centrum 
Medemblik (7+8)
Deel 1 duurt 60 tot 90 
minuten per thema.
Deel 2 duurt 120 tot 150 
minuten.
Deel 1 vindt plaats op 
school. Dit deel bestaat uit 
negen lespakketten met 
uitgewerkte  thema’s.  Het 
doel van Deel 1 is het vergroten van de algemene kennis over thema’s 
uit de Tweede Wereldoorlog. Deze algemene kennis is nodig om Deel 2 
te behandelen.
 Deel 2 vindt plaats in het Educatief WOII Centrum als afsluiting van het 
eerste deel. De kinderen gaan in het oorlogsmuseum de thema’s van 
Deel 1 in een authentieke setting op een interactieve manier behande-
len.  De kinderen worden geprikkeld om door kijk- en doe activiteiten 
betrokken te raken bij de lokale verhalen. Zo raken ze actief betrokken 
bij de verschillende dilemma’s en keuzes waar de lokale mensen toen 
voor stonden.
Kosten f 4,50 per leerling incl. begeleiding
lespakket lenen: f 60,- per groep 
Meer informatie en aanmelden via: 
info@educatiefwo2centrum.nl 

Wijk en Water
Dit fi lmproject gaat over het versterken van de dijken in de Grote Waal 
en over de dijken als defensiemiddel in de 2e Wereldoorlog. De dijken 
zijn belangrijk voor ons leven in vrijheid!
Kosten f 7,50 per leerling
Info en aanmelden: www.jet-set.nu of mail jetset@online.nl.
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CULTUUREDUCATIEPROGRAMMA

FILM:        
Toen mijn vader een struik werd (6+7+8)
Naar een boek van Joke van Leeuwen
Speelduur: 90 minuten
Leeftijd: vanaf 8 jaar / groep 6
‘Toen mijn vader een struik werd’ 
brengt een zwaar thema als vluchten 
voor oorlog terug tot voor kinderen 
herken- en behapbare proporties. 
Het verhaal wordt vanuit het kind 
verteld en zit vol met pure, oorspron-
kelijke waarnemingen. De fi lm biedt 
vele aanknopingspunten om het 
thema oorlog maar ook de vluchtelin-
genproblematiek te bespreken in de 
klas. Bij deze fi lm wordt een Kijkwijzer 
geleverd.
Waar: Cinema Oostereiland of 
Cinema Enkhuizen
Kosten: f 3,- per leerling
Aanmelden via: 
educatie@cinemaoostereiland.nl 

THEATER:       
Theatervoorstelling Na Rosa, theater (7+8)
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zit Willem gewoon op school. En hij 
gaat gewoon naar voetbal. Maar op een dag is Rosa ineens verdwe-
nen. ‘Verhuisd’, beweert men. Alleen kijkt iemand hem daarbij recht in 
de ogen. Op dat moment begint voor Willem de oorlog pas echt. Hij 
kan zich niet langer afzijdig houden en zoekt een manier om zich te 
verzetten. Wat kan een gewone 
schooljongen betekenen in zo’n 
abnormale situatie die de oorlog 
is? Dan blijkt dat ook kleine 
keuzes van grote betekenis 
kunnen zijn. 
Met lesbrief en kort nagesprek 
na de voorstelling. 
Schouwburg Het Park (klei-
ne zaal). Data: 20 en/of 21 
april 2020 (afhankelijk van 
het aantal inschrijvingen). 
Kosten: f 4,50 per leerling.
Aanmelden: 
info@blauweschuit.nl o.v.v. 
het aantal groepen en aan-
tal leerlingen en voorkeurs-
datum. 

LITERATUUR (7+8):

Schrijversbezoek 
Oorlog en Vrijheid 
in Bibliotheek Hoorn
Scholen kunnen zich aanmelden voor 
een schrijversbezoek in de bibliotheek 
over de oorlog en vrijheid. Vooraf ont-
vangt de school het boek met bijbe-
horende lesbrief zodat de leerkracht 
met de kinderen het schrijversbezoek 
kan voorbereiden. De afspraak wordt 
gepland in overleg met de school.
Kosten (boek + schrijversbezoek): 
f 125,- (mits minimaal 3 scholen 

zich aanmelden). Duur: Gemiddeld 1 maand voor het behan-
delen van het boek. Het schrijversbezoek duurt 1 uur. 
Aanvragen via: idsnaijer@bibliotheekhoorn.nl

Boekenkring Oorlog, vluchten en vrijheid
Samen gaan we in gesprek over 
oorlogsverhalen aan de hand van de 
lesvorm ‘de Boekenkring’. De Biblio-
theek bezoekt de klas met een stapel 
boeken in het thema ‘Oorlog, vluch-
ten en vrijheid’. De afspraak wordt 
gepland in overleg met de school. 
Kosten: f 65,- 
Duur: een les van 1 uur
Aanvragen via: 
idsnaijer@bibliotheekhoorn.nl


