
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

THEMA MONUMENTEN 
molens in Ede

3 lessen met differentiatie en verdieping 
voor groep 1 t/m 4



In de lessenreeks MONUMENTEN 
molens in Ede maken leerlingen 
kennis met de begrippen vroeger 
en nu, monument en molen. 
Ze gaan hun omgeving onderzoe-
ken op bijzondere gebouwen. Daar-
bij spreekt de molen wel het meest 
tot de verbeelding. Ede stad heeft er 
zelfs drie die nog in werking zijn.

‘Als je naar school fietst ’s ochtends 
kom je veel bijzondere gebouwen 
tegen. Misschien ben je er al zo aan 
gewend dat ze je niet eens meer  
opvallen! Kijk maar eens om je heen, 
je zult nog verbaasd zijn. Kerktorens, 
oude boerderijen, grote chique huizen 
van belangrijke mensen, een hoge 
fabriekspijp en? Juist! Molens…’

Kaart uit een oud kwartetspel
‘Zo gaat  

de molen, de molen, 

de molen, 

Zo gaat de molen, 

de mo-ho-len.’

‘Zo gaan  

de wieken, de wieken, 

de wieken, 

Zo gaan de wieken, 

de wie-hie-ken.’

‘Zo gaan de 

handjes, de handjes, 

de handjes, 

Zo gaan de handjes,  

de ha-ha-ndjes.’

‘Zo gaan de 

voetjes, de voetjes, 

de voetjes, Zo gaan 

de voetjes, de voe-

hoe-tjes.’
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Leerdoelen en kerndoelen
Met de lessen binnen het thema MONUMENTEN molens in Ede werkt u aan de  
volgende leerdoelen en kerndoelen: 

Leerdoelen
De leerling leert:
•   de begrippen vroeger en nu, oud en nieuw, monument en molen te herkennen en  

te gebruiken.
•   enkele bijzondere objecten van vroeger in de eigen schoolomgeving te benoemen. 
•   met zijn/haar zintuigen eigenschappen van erfgoed te onderzoeken en te beschrijven.
•   onderdelen van het verhaal dat bij het erfgoed hoort na te vertellen of na te spelen.
•   verschillen en overeenkomsten tussen heden en verleden weer te geven aan de hand 

van erfgoed.
•   bij een persoonlijk voorwerp aan een ander te vertellen wat dit betekent voor zichzelf.
•   voorzichtig om te gaan met erfgoed. 

Kerndoelen
Nederlands
Mondeling taalonderwijs
1.   De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.  De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen 

van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en 
bij het discussiëren.

3.  De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat 
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. 

VOORBEREIDING

Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.  De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrij-

pen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen 
die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Ruimte
50.   De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van 

Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geogra-
fisch wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld 
Tijd
51.  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals 

aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling 
te hanteren.

52.  De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers 
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers 
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachi-
nes; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

Kunstzinnige oriëntatie
54.  De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er 

gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
56.   De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed.
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AANPAK

Elk thema in de leerlijn voor groep 1 tot en met 4 is op dezelfde wijze  
opgebouwd:
•  een voorbereidende les waarmee voorkennis wordt geactiveerd,
•   een kernles die uit een bezoek aan een erfgoedinstelling bestaat – hierbij 

wordt het erfgoed beleefd, 
•   een afsluitende les waarbij er wordt gereflecteerd op de opgedane kennis en 

ervaring door ordening en samenvatting.
De opzet van de lessen is los: het zijn suggesties met tips & tricks voor differentia-
tie en verdieping. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn of  
haar klas.

Het thema MONUMENTEN molens in Ede is onderdeel van een reeks erfgoed 
thema’s voor groep 1 tot en met 4.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden zijn:
•  VERZAMELEN EN BEWAREN bijzondere verzamelingen en collecties in Ede
•  VOORWERPEN EN GEBRUIKEN leven in de tijd van TOEN
•  CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP bos en heide op de Veluwe

Hoe gebruik ik deze handleiding met bijlagen?
Deze interactieve handleiding met lessuggesties is gemaakt als leidraad voor de  
leerkracht bij het thema MONUMENTEN molens in Ede voor groep 1 t/m 4. 
Via deze handleiding kunt u doorklikken naar andere sites met extra informatie voor 
verdieping, filmpjes en beeldmateriaal. De bijlagen waaraan wordt gerefereerd vindt u 
op www.edetoenennu.nl . Ze zijn ontworpen om klassikaal te vertonen via het digibord, 
om te printen, om te kopiëren en te gebruiken tijdens de lessen. De afbeeldingen en 
links naar filmpjes zijn geschikt voor groep 1 t/m 4.

Het thema in de klas
Laat tijdens de behandeling van MONUMENTEN molens in Ede het thema terugkomen 
in de klas. Ga eens broodjes bakken of zorg bijvoorbeeld dat de leerlingen zich in de 
poppenhoek kunnen verkleden als molenaar, bakker of boer.
• poppenhoek: verkleedkleren voor molenaars, bakkers en boeren
•  bouwhoek:  attributen toevoegen waarmee molens gemaakt kunnen worden  

(watermolens / windmolens)
• tekenen: kleurplaat (bijlage 5 op www.edetoenennu.nl) 
• zandtafel: radars toevoegen (zandmolens en watermolens)
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TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Digibord met website www.edetoenennu.nl , 
 • Praatplaten (bijlage 1), 
 • Oude plattegrond (bijlage 2), 
 • Eventueel Hedendaagse plattegrond (bijlage 3),
 • Eventueel Brief voor Thuis (bijlage 4), 

EXTRA: 
 graankorrels, stenen, vijzels en loep

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek, spelletje in groepsverband, individueel

Stap 1: Klassikaal gesprek
In de 1e les maken de leerlingen kennis met het thema door een klassikaal gesprek met 
gebruik van beeldmateriaal met molenonderwerpen (praatplaten 1 - 3 in bijlage 1 op 
www.edetoenennu.nl).  
De praatplaten bestaan uit een afbeelding van de Concordiamolen, een afbeelding  
van een molenaar die meel weegt en een speelkaart uit een oud kwartetspel. Om dit  
gesprek goed te kunnen begeleiden is voor leerkrachten achtergrondinformatie  
beschikbaar in deze handleiding zie Hoofdstuk extra informatie en inspiratie.

‘Wit meel of bloem wordt 
gemaakt van het binnenste 
van de graankorrel. Na het 

malen worden alle vezeltjes 
en vliesjes uit het meel 

gezeefd.’
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‘Volkorenmeel 
is meel dat van 

de hele graankorrel 
wordt gemaakt en 
veel gezonder dan 

wit meel.’

‘Onderzoek  
verschillende graan- 
en meelsoorten met 

een loep.’

MONUMENTEN molens in Ede

DE VOORBEREIDING 
VOORKENNIS ACTIVEREN � IN DE KLAS

EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

http://www.edetoenennu.nl/onderbouw/monumenten/
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage1_OB_Monumenten_Praatplaten.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage2_OB_Monumenten_Oude-plattegrond.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage3_OB_Monumenten_Nieuwe-plattegrond.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage4_OB_Monumenten_Brief-voor-thuis.pdf
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Suggesties voor gespreksonderwerpen:
Wat is een molen? Waaraan herken je een molen? Hoe werkt een molen? Hebben we nog 
steeds molens nodig? Wat voor soort molen is dit? Waarom zijn deze molens er nog?
•  Oude molens en nieuwe molens: hoe zien oude molens eruit? Ken je ook moderne  

molens? Waarvoor zijn de oude molens? En de nieuwe?
•  Graan, malen, meel en brood: waarvan is brood gemaakt? En meel? En die graankorrels, 

hoe wordt daar meel van gemaakt?
•  Wit brood en bruin brood: hoe zit dat met wit en bruin brood? Wat is het verschil en 

waardoor komt dat? (eventueel illustreren met echte bloem en volkoren meel)
•  Molens om het land droog te maken, molens om hout te zagen: molens werden niet 

alleen gebruikt om graan te malen. Er zijn ook houtmolens of molens om het water  
op te pompen. 

Stap 2: Molens op de kaart
De klas wordt in groepjes van 4 verdeeld. Per groepje krijgen de leerlingen een oude 
plattegrond van Ede waarin molentjes zijn getekend – kunnen ze deze vinden? Kunnen 
ze deze tellen? Hoeveel molens waren er in Ede?
Groep 3 en 4 mogen proberen deze oude kaart naast een hedendaagse plattegrond te 
leggen om te kijken of ze de molens op de hedendaagse kaart kunnen lokaliseren.

Stap 3: Een monument in jouw buurt?
Kennen de leerlingen nog meer bijzondere gebouwen van vroeger in hun omgeving? 
Zijn daar ook gebouwen bij met een bijzondere functie als de molen?

Bespreek de Brief voor Thuis (bijlage 4 op www.edetoenennu.nl), de leerlingen krijgen 
een brief mee waarin wordt gevraagd in de omgeving van hun huis een bijzonder  
gebouw te zoeken. Welk gebouw is dat? Waarom is het bijzonder? Kunnen ze het  
natekenen? 
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TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
•   Groep 4: Oude en nieuwe kaarten ver- 

gelijken: waar stonden vroeger de  
molens in Ede? Welke molens bestaan 
nog en welke zijn ‘verdwenen’?

•   Groep 1 t/m 4: Liedje Zo gaat de molen 
leren en uitleggen 

•   Groep 1 t/m 4: voorlezen De wolf met de 
zeven geitjes / De molenaar en de eikel- 
bijter, zie www.nationalemolendag.nl 

•   Groep 1 t/m 4: Molens hebben veel ver-
schillende functies. De meest bekende 
voor ons is het malen van graan.  
Graankorrels worden fijngewreven tot 
meel tussen twee stenen. Voordat de 
leerlingen dat in het echt gaan zien,  
kunnen ze dit uitproberen in de klas.  
In groepjes krijgen de leerlingen 2  
stenen en een handje graan, zal het  
gaan lukken? (NB: vijzels gebruiken). 
Van deze gemalen graankorrels kun je 
pannenkoeken en brood bakken!
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Binnen de gemeente Ede is een aantal molens dat bezocht kan worden en die aan-
sluiten bij het thema MONUMENTEN molens in Ede voor groep 1 t/m 4. De Concor-
diamolen en de Keetmolen hebben bovendien een mooie bezoekersles ontwikkeld 
aansluitend op deze erfgoedleerlijn. Bezoek de website www.edetoenennu.nl voor 
het meest recente aanbod, details over het lesmateriaal, de molens die bezocht  
kunnen worden en contactgegevens of lees dit hoofdstuk.

Om uw bezoek aan de erfgoedinstelling van uw keuze te plannen, neemt u contact op 
met CultuurPunt Ede via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl. 
Kies voor de kernles (bijvoorbeeld uit één van de volgende molens:

1.
Instelling:  Concordia Molen
Onderwerp:    kennismaken met de Concordiamolen, hierbij komen de volgende  

onderwerpen aan de orde: de techniek van de molen, producten uit  
de molen en het proces van graan tot brood.

2.
Instelling:  Keetmolen
Onderwerp:    kennismaken met de Keetmolen, hierbij komen de volgende onder- 

werpen aan de orde: de techniek van de molen, producten uit de molen 
en het proces van graan tot brood.

Op bezoek in de Concordia molen in Ede
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OP BEZOEK
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ERFGOED BELEVEN � 
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Tijdens de 1e les hebben de leerlingen met elkaar gepraat over molens, graan, meel, 
brood, de wind en oude en nieuwe molens. Ze hebben een oude plattegrond van 
Ede bekeken en geteld hoeveel molens erop staan. Bovendien hebben ze hun eigen 
omgeving onderzocht op bijzondere oude gebouwen.

Stap 1: 
Tijdens de afsluitende les worden de tekeningen van oude gebouwen die de leerlingen 
thuis hebben gemaakt bekeken en besproken. 
• Welk gebouw heb jij getekend? 
• Waarom vind jij het bijzonder? 
• Waarvoor is het ooit gebouwd? 
• Gebruiken we het nog steeds? 
• Zijn er nog andere bijzondere gebouwen waar je meer van zou willen weten?

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • De ingevulde Brief voor Thuis (bijlage 4), 
 • Instructies Windmolentje Maken (bijlage 6), 
 • Eventueel kleurplaat (bijlage 5)

WERKVORMEN: 
  klassikaal (gesprek), in groepjes (naspelen bakker en molenaar),  

individueel (verslag maken in de vorm van windmolentje)‘Hoeveel kost 
één brood? 

Hoeveel kosten 
3 broden dan?’
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‘Gebruik een 
broodbakmachine 

in de klas – dan gaat 
het lekker ruiken.’
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IN DE KLAS
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DE AFSLUITING  
REFLECTEREN: 

ORDENING EN SAMENVATTING �

http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage4_OB_Monumenten_Brief-voor-thuis.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage6_OB_Monumenten_Windmolentje-maken.pdf
http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage5_OB_Monumenten_Kleurplaat.pdf


Werk rondom de molen
Tijdens de 2e les zijn de leerlingen op bezoek geweest bij een molen. Ze hebben de  
wieken van dichtbij bekeken, graan en meel in hun handen gehad, de stenen waar- 
tussen het graan wordt gemalen gezien en gepraat met de molenaar. 

Stap 2: 
De leerlingen spelen het proces van graan tot brood na. Welke beroepen zijn er allemaal 
nodig? 
•  de boer die het graan zaait en oogst: verkleden als boer en graan in potjes zaaien 
• de chauffeur die graan naar de molen brengt: hoe ging dat? Met paard en wagen?
• de molenaar die het graan maalt: meel in zakken doen en afwegen
•  de bakker die de broden bakt: broodjes (eetbare of van brooddeeg) bakken,  

zie www.moleneducatief.nl
• de bakker die het brood verkoopt: winkeltje spelen
• de klanten die het brood komen kopen: rekenen met geld

Stap 3: 
Tot slot maken de leerlingen zelf een windmolentje met papier en een stokje, 
zie voor instructies bijlage 6 op www.edetoenennu.nl.  

‘Hoe groeit 
graan? 

In aren op een 
akker, het lijkt wel 

gras!’

‘Muizen houden veel 
van graankorrels. 

Welk dier zou de molenaar 
op zijn molen willen 

hebben om de muizen 
weg te jagen??’
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‘Maalstenen? 
Dat zijn de stenen 

in de molen waartussen 
het graan wordt 

gemalen.’

TIPS & TRICKS 
DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
In een filosofeergesprek kan tijdens de 
afsluitende les het volgende besproken 
worden:
•  Nu wordt meel in de fabriek gemalen, 

een molen met wind is eigenlijk heel 
ouderwets, die kunnen we net zo goed 
afbreken.

Groep 1 t/m 4: tijd over? In bijlage 5 is een 
kleurplaat beschikbaar die aansluit bij het 
thema. 
Groep 1 t/m 4: op www.moleneducatief.nl 
zijn talloze extra lessuggesties beschikbaar. 
Verhalen, liedjes, knutseltips, recepten, 
kleurplaten en spelletjes. Hiermee zijn de 
lessen rondom dit thema uit te breiden.
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1. Extra informatie op internet
•  Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl en www.mijngelderland.nl 
•  Concordiamolen via www.ede.nl, Wikipedia en www.mijngelderland.nl
•   Doesburgermolen via www.doesburgermolen.nl, www.ede.nl, Wikipedia,  

www.molens.nl, en www.molendatabase.nl
•  Keetmolen via www.molens.nl

2. Lessuggesties op internet
•   Op www.moleneducatief.nl zijn talloze extra lessuggesties beschikbaar. Verhalen, lied-

jes, filmpjes, knutseltips, recepten, kleurplaten en spelletjes. Hiermee zijn de lessen 
rondom dit thema uit te breiden.

•   Op de website www.juf2juf.info vind je leuke opdrachten voor in de klas over brood-
bakken, graan, meel en malen.

3. Voorlezen in de klas
Arend van Dam & Alex de Wolf – Lang geleden… De Geschiedenis van Nederland in vijftig 
voorleesverhalen. Van Holkema & Warendorf

4. Knutsels op Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina erfgoed leerlijn EDE zijn tal van suggesties en  
inspirerende voorbeelden verzameld voor erfgoedprojecten in de klas. 

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE
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http://www.regiocanons.nl/gelderland/ede
http://www.mijngelderland.nl/#veluwe/ede
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/verhaal-van-ede/5-bouwen-en-wonen/concordiamolen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concordia_%28Ede%29
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/routes/beleef-historisch-ede/concordiamolen
http://www.doesburgermolen.nl/
https://www.ede.nl/gemeente/gemeentearchief/verhaal-van-ede/5-bouwen-en-wonen/doesburgermolen/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doesburgermolen
http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=200
http://www.molens.nl/nl/molen/zoek-een-molen/zoekresultaten-molenbestand/molendetail/?molenid=82
http://www.molens.nl/nl/molen/zoek-een-molen/zoekresultaten-molenbestand/molendetail/?molenid=78http://www.molens.nl/nl/molen/zoek-een-molen/zoekresultaten-molenbestand/molendetail/?molenid=78
http://www.moleneducatief.nl/
http://www.juf2juf.info/Projecten/Overige/bakker.html
https://nl.pinterest.com/cultuurpunt/thema-monumenten-molens-in-ede-groep-1-tm-4/


5. Filmpjes voor in de klas
•   SchoolTV Graan malen in de molen  

Een molenaar maalt graan in een korenmolen tot meel. De wieken van de molen 
draaien. Hierdoor kan het graan gemalen worden. Gemalen graan noemen we meel. 
Het meel gaat in zakken om verkocht te worden.

•  SchoolTV Hoe werkt een molen? 
  Een molenaar laat zien hoe je met een molen het water in de polder op het juiste 

niveau houdt.
•   SchoolTV Een hele rij molens.  

Molens werden vroeger veel gebruikt in Nederland. Maar waarvoor? 
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De molenaar weegt het meel.
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http://www.schooltv.nl/video/graan-malen-in-de-molen-een-molenaar-maalt-graan-in-een-korenmolen-tot-meel/
http://www.schooltv.nl/video/de-molen-hoe-werkt-een-molen/
http://www.schooltv.nl/video/molengang-een-hele-rij-molens/
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CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER
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Met dank aan:
Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop
 
Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

© Ede 01 / 2016

Dit project is (mede) mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op de site en dit educatieve product 
berust bij CultuurPunt Ede. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeld-
rechteigenaren te achterhalen en hen om toestem-
ming gevraagd. In enkele gevallen was het niet moge-
lijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen rechten te 
hebben op beeldmateriaal, neem dan contact op via 
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
 

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn 
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud 
Aan de samenstelling van de website en het educa-
tieve product wordt veel zorg besteed. Toch kan het 
voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is. 
Heeft u fouten of tekortkomingen ontdekt, neem dan 
contact met ons op via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl . 
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen. 
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten  
worden ontleend. 

Hyperlinks 
De website en de handleidingen bevatten diverse 
hyperlinks naar sites die buiten het domein van  
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn op- 
genomen als extra service en geven vaak meer infor-
matie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt 
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud 
van deze sites. 

Mogelijk gemaakt door 
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen 
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en 
de Gemeente Ede.

CultuurPunt Ede
E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Uitvoering 
Opzet en advies leerlijn: 
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt, 
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding 
culturele instellingen:  
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie, 
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten 
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Haring, 
Sarah van Veldhuizen

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 

http://www.vanginkelgrafischontwerp.nl/
http://www.chromeyellow.nl/
http://www.zeemanderegt.nl/



