
 
 

Tijdlijn christelijke jaartelling 
 
Doelgroep: leerlingen groepen 5 en 6 basisonderwijs. 
 
Doel: de leerlingen ontwikkelen een besef van tijd (tijdsbesef is voor 
geschiedenisonderwijs wat het getalbegrip is voor reken/wiskundeonderwijs). 
 
Inhoud: tijdlijn (25 m), jaarvlaggenlijn (10 m), set wasknijpers, tips voor gebruik. 
 
Tijdsduur: plusminus 45 minuten 
 
Bijzonderheid: vanwege de lengte van de tijdlijn ligt het voor de hand  de les op het 
plein of in het gymlokaal te geven. 
 
Reserveren: www.bibliowijzeroverijssel.nl > Selecteer gemeente: Rijssen-
Holten > Typ trefwoord: Wereldtijdpad > Zoeken. 
 
Ophaaladres: Rijssens Museum, Kasteellaan 1, Rijssen. 
 
 
 
Attentie!  
Voor scholen in Rijssen is de tijdlijn een afzonderlijke leskist. 
Voor scholen in Holten is de tijdlijn onderdeel van de leskist ‘Toen oma en opa op de 
lagere school zaten’. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Leskisten voor groep 5 en 6 
 
 
 
 
Interesse 
De leskisten van het Wereldtijdpad zijn in de achterliggende paar jaar 
regelmatig uitgeleend. Daar zijn we blij mee, omdat het materiaal niet is 
gemaakt voor eenmalig gebruik, maar bedoeld als verrijking van het 
reguliere onderwijsprogramma. 
 
Teacherproof 
De leskisten zijn ‘teacherproof’, dat wil zeggen dat ze zonder al te veel 
voorbereiding direct te gebruiken zijn: compacte handleiding, compleet 
uitgeschreven verhalen en kant-en-klare opdrachten voor de leerlingen.  
Ook alle benodigde illustratiemateriaal is bijgeleverd.  
 
Ervaringen en wensen 
We zijn uiteraard geïnteresseerd in uw ervaringen met het materiaal en uw 
eventuele wensen. Wij verzoeken u vriendelijk die te mailen naar 
info@wereldtijdpad.nl.  Bij voorbaat dank! 



 
 

Toen oma en opa op de lagere school zaten 
 
Doelgroep: leerlingen groepen 5 en 6 basisonderwijs. 
 
Doel: de leerlingen 
- ontwikkelen een besef van tijd; 
- ontdekken overeenkomsten en verschillen tussen de eigen leefomstandigheden 

en die van hun grootouders toen die zo oud waren als zij; 
- maken kennis met feiten en ontwikkelingen uit de periode tussen 1936 en nu. 
  
Inhoud: o.a. tijdlijn (25 m), jaarvlaggenlijn (10 m),  petroleumstel,  leesplankje, lei, 
foto’s plus kijkopdrachten, opzegversjes van vroeger, levensverhaal van Petra 
Oliestel, opdrachten voor speurtocht, tips voor gebruik. 
 
Tijdsduur: plusminus 5 uur. 
 
Reserveren: www.bibliowijzeroverijssel.nl > Selecteer gemeente: Rijssen-
Holten > Typ trefwoord: Wereldtijdpad > Zoeken. 
 
Ophaaladres: Oudheidkamer, Dorpsstraat 27, Holten. 
 
 
Attentie! 
De speurtocht langs het stukje Wereldtijdpad start op de Smidsbelt in Holten.  
 

 
 

Rijssen en de Romeinen 
 
Doelgroep: leerlingen groep 6 basisonderwijs. 
 
Doel: de leerlingen  
- ontwikkelen een besef van tijd; 
- ontdekken dat er een tijd was waarin Rijssen niet bestond; 
- maken kennis met het leven van Tubanten en Romeinen. 
 
Inhoud: o.a. model van castellum, uitkijktoren en catapult , Romeins olielampje en 
schrijfplankje, verhaal van Julius, kijkkaarten, opdrachten voor speurtocht, quiz, tips 
voor gebruik. 
 
Tijdsduur: plusminus 5 uur. 
 
Reserveren: www.bibliowijzeroverijssel.nl > Selecteer gemeente: Rijssen-
Holten > Typ trefwoord: Wereldtijdpad > Zoeken. 
 
Ophaaladres: Rijssens Museum, Kasteellaan 1, Rijssen. 
 
 
 
Attentie! 
De speurtocht langs het stukje Wereldtijdpad start op het Schild in Rijssen. 
 
 


