
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

BIJLAGE 2 LESBRIEF 
BEZOEK DE KERK!

voor groep 5 t/m 8

MONUMENTEN bezoek de kerkEDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede



Loop om het gebouw heen en probeer te ontdekken hoe de plattegrond  
eruitziet. Is het een kruiskerk? Of? 

NODIG: 1X VEL A3 PAPIER / POTLODEN / GUM

• Zet in grote lijnen het gebouw op je A3 papier. 
•  Zet in plattegrond op de juiste plek de ‘T’ van toren, de ‘S’ van schip en  

de ‘K’ van koor.

WAT HEB JE NODIG VOOR JE ONDERZOEK?
 •  kompas  •  liniaal  •  verrekijker 
 •  eventueel fototoestel  •  plattegrond van de kerk  •  potlood  
 •  papier  •  gum  •  punteslijper  
 • twee stokjes van 15 cm

AANPAK: 
  Spreek met je groepje af wie het meetwerk doet, wie schrijft en wie de 

speurder is. Als jullie goed samenwerken, ontdek je het meest!

Tijdens je bezoek aan de kerk onderzoek je de buitenkant van 

het gebouw op sporen uit het verleden. Welke bouwmaterialen 

herken je? Hoe is de kerk gebouwd? Hoe hoog is de toren? Hoe ziet 

de plattegrond er eigenlijk uit?

Opdracht 
1

ECpNUdt

De tekening 
die jullie hebben 

gemaakt gebruik je  
bij de volgende 

opdrachten.  

De plattegrond 
    van de kerk

Lesbrief



Opdracht 
2

ECpNUdt

Bidden 
  naar het oosten!

Bijna alle oude kerken zijn in dezelfde richting gebouwd, met de toren (T)  
naar het oosten en het koor (K) naar het westen.

NODIG: JE GETEKENDE PLATTEGROND / POTLOOD / KOMPAS

•  Ga naast de toren staan en kijk langs de kerkmuur met een kompas in  
je hand.

•  Zet in de plattegrond van je kerk waar Noord, Zuid, Oost en West is.
•  Is bij deze oude kerk ook de toren in het westen en het koor in het oosten 

gebouwd?TIP:
Kies een mooie 

rechte muur waarlangs 
je goed in de lengte-
richting van de kerk 

kunt kijken.

Opdracht 
3

ECpNUdt
Kloostermoppen

De bakstenen in de Middeleeuwen (kloostermoppen) 
waren veel groter dan de bakstenen die nu worden  
gemaakt. Ga maar eens op onderzoek!

NODIG: POTLOOD / LINIAAL

•  Meet met een liniaal hoe lang en breed de grootste bakstenen in de muur 
van de kerk zijn :
Lengte:   cm  Breedte:   cm

•  Zijn er ook muren met kleinere bakstenen? Meet ook deze stenen:
Lengte:   cm  Breedte:   cm

•  Vergelijk, als je op school bent de afmetingen van de bakstenen van de 
kerk met die van je school:
Lengte:   cm  Breedte:   cm

• Welke bakstenen zijn groter?

Kloostermoppen en 
nieuwere bakstenen 
naast elkaar.

De eerste 
bakstenen werden 
door monniken in 

kloosters gemaakt. 
Daarom heten ze 
kloostermoppen!



Opdracht 
4

ECpNUdt

Van een   leien dakje
Alleen rijke mensen en kerken konden dakpannen of leisteen betalen.  
De meeste mensen in de middeleeuwen hadden een dak van riet, stro of  
houten pannen.

NODIG: MISSCHIEN EEN VERREKIJKER / POTLOOD

•  Onderzoek het dak van de kerk. Hoe ziet dat er uit? Liggen er dakpannen 
op of een dak van ‘leien’? Of allebei?
Omcirkel: dakpannen  /  leisteen  /  allebei

•  Als je nog beter kijkt kan je aan de vorm van de leien zien waar ze  
vandaan komen.
Op de plaatjes hieronder zie je 2 mogelijkheden. Schrijf op waar de leien 
van het dak van jouw kerk vandaan komen.

a) Een Rijndak is een dak van leisteen van ronde 
leistenen uit Duitsland. Ze werden met boten over de 

Rijn hier naartoe gebracht.

b) Een Maasdak is een dak van  
leisteen van rechthoekige  

leistenen uit België. Ze werden met 
boten over de Maas hier naartoe 

gebracht.

Dakpannen en 
leisteen waren 

erg duur in 
de Middeleeuwen.

Leisteen is 
een steensoort 
die makkelijk in 

platte schijven kan 
worden gesplitst.



Opdracht 
5

ECpNUdt

Hoe hoog is 
   de kerktoren?

De kerk was vroeger het hoogste gebouw in een dorp of stad. Hoe hoog zou  
de toren van jouw kerk zijn? 

NODIG: 2 STOKJES VAN 15 CM / POTLOOD

Er is een trucje die boswachters al heel lang gebruiken om hoge bomen te 
meten: Zet twee even lange stokjes loodrecht op elkaar en zet het uiteinde 
van 1 stokje tegen de bovenkant van je neus. Loop dan net zo lang achter-
uit tot je de bovenkant van de kerktoren precies aan de bovenkant van het 
andere stokje ziet. De kerk is dan even hoog als het aantal passen dat je 
naar de kerk moet lopen + je eigen lengte! 

• Mijn lengte is:
• Aantal passen:
• Hoogte toren = aantal passen (1 pas = 1 meter) + mijn lengte = 

Pas wel op 
het verkeer als 

je achteruit loopt! 
Laat iemand anders 

goed kijken naar 
fietsen en 

auto’s.

stap 1: 

zet de 2 stokjes 
loodrecht op elkaar

stap 3: 

loop net zo lang achteruit 
tot je de bovenkant van 
de kerktoren precies aan 
de bovenkant van 
het andere stokje ziet.

stap 4: 

de kerktoren is even hoog als 
het aantal passen dat je 
naar de kerk terug moet lopen + 
je eigen lengte!

TIP
1 grote stap 
is ongeveer 

1 meter. 

stap 2: 

zet het uiteinde 
van 1 stokje tegen 
de bovenkant van 
je neus.



Opdracht 
6

ECpNUdt

Laatste 
    check

NODIG: PLATTEGROND VAN JE KERK / POTLOOD 

Tot slot onderzoek je je kerk op de volgende punten:

• dichtgemetselde ramen en deuren? 
Ja? Geef aan op je plattegrond.

• glas-in-lood ramen?
Ja? Geef aan op je plattegrond.

• grijze tufsteen in plaats van rode baksteen?
Ja? Geef aan op je plattegrond.

• Vallen je nog andere dingen op?
Ja? Geef aan op je plattegrond of maak een foto.

Extra 
opdracht
ECpNUdt

De oudste 
   grafzerk

Mag je de kerk ook van binnen onderzoeken? Zo ja, dan kan je op zoek 
naar de oudste grafzerk. Schrijf hier het jaartal op.

Misschien staat 
het jaartal wel 

in Romeinse cijfers. 
Dat is best moeilijk 

tellen! 

Tufsteen is een 
grijze natuursteen. 

Hele oude delen van 
de kerk zijn hier soms 

nog van gemaakt.


