
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UW KENMERK  ONS KENMERK  DATUM 

     
UW BRIEF VAN  DOORKIESNUMMER  E-MAIL 

  010-2191943  c.nieuwendijk@schiedam.nl 
ONDERWERP     
Excursie  Ridders en jonkvrouwen 

groep 5/6 

gemeente Schiedam 

Gemeentearchief 

Postbus 1501 

3100 EA  SCHIEDAM 

Stadskantoor 

Stadserf 1 

3112 DZ  SCHIEDAM 

T 010 219 19 19 

 

   www.schiedam.nl/gemeentearchief 

 

Beste leerkracht van groep 5 of 6, 

 

Binnenkort komt uw klas naar het Gemeentearchief Schiedam voor de excursie Ridders en 

Jonkvrouwen.  

 

Het thema Ridders en Jonkvrouwen komt in de meeste lesmethodes in groep 5 of 6 aan de orde. De 

middeleeuwen zijn een fascinerend onderwerp voor kinderen van deze leeftijd. Tegelijkertijd is het 

voor deze jonge doelgroep een moeilijk onderwerp om correct te behandelen vanuit historisch 

oogpunt. Wij raden daarom aan om dit onderwerp al in de klas te behandelen, en deze les eerder als 

een afsluiting dan als een startmoment te zien. 

 

Programma 

De leerlingen maken op een basale manier kennis met het Gemeentearchief Schiedam. De kinderen 

leren hoe een ridder of jonkvrouw in een kasteel leeft en hoe het kasteel verdedigd werd. Ook wordt 

aandacht besteed aan de ruïne en hoe het kasteel van Aleida er vroeger uit zag.  

 

De leerlingen gaan met een ganzenveer en inkt een brief schrijven aan vrouwe Aleida en ontwerpen 

zelf een heraldisch wapen. Het bezoek aan het archief wordt afgesloten met een kijkje bij de maquette 

van het kasteel van Aleida en een rondleiding bij en in de ruïne. 

 

Kerndoelen: 47,  52, 53 en 56 komen aan bod.  

 

Het bezoek duurt ca100 (en maximaal) 120 minuten. 

 

Ontvangst 

U dient zich bij binnenkomst in de hal van het Stadskantoor aan het Stadserf te melden bij de balie, 

daarna neemt u met uw klas de trap achter de balie van de receptie. De baliemedewerker belt het 

archief, zodat wij voor u en uw klas op de 3
e
 verdieping de deur kunnen openen.  

 

Regels 

Het is goed om de leerlingen te vertellen, dat de normale regels zoals die bij een excursie gelden van 

toepassing zijn. Zij zijn te gast bij ons en wij hopen dat zij zich als een gast zullen gedragen 
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Er zijn echter een aantal extra regels die gelden bij het bezoek aan de ruïne: 

- Er mogen geen planten o.i.d. van de grond of uit de muren worden geplukt. (i.v.m.  

             aanwezigheid van zeldzame planten.) 

- De kinderen mogen niet op de ruïne klimmen.(i.v.m. vallen en de zeldzame planten) 

- De kinderen mogen niet de trap van de ruïne op. (i.v.m. vallen) 

 

In verband met deze regels moeten er minimaal 2 begeleiders mee.  

 

Kijk voor de juiste datum van uw bezoek op het rooster op onze website: www.archief.schiedam.nl 

 

Wijzigen naar een andere datum kan tot 14 dagen voor uw bezoek. Uw bezoek 15 of 30 minuten later 

aanvangen, kan tot 7 dagen voor uw bezoek door een email of telefonische aanvraag.  

 

Het bezoek kost €45,- . De rekening zal te zijner tijd naar u toe worden gezonden. Bij annulering, 

binnen 1 week voor het bezoek, bent u verplicht de excursie te betalen.  

 

Verwerking: 

U kunt in de klas op onze site www.archief.schiedam.nl kijken. In de Beeldbank vindt u afbeeldingen 

van Schiedam of Schiedammers. Het Gemeentearchief Schiedam bezit zo'n 230.000 foto's, 

prentbriefkaarten, spotprenten, tekeningen en schilderijen. Ruim 43.000 afbeeldingen zijn op internet 

te zien. In de Krantenbank kunt u in oude Schiedamse kranten en tijdschriften tot 1945 zoeken. 

 

Een uitgebreide site is http://www.schiedamopdekaart.nl  Hier vindt u informatie over en foto’s van de 

belangrijkste monumenten in Schiedam, een aantal historische kaarten en een groot aantal leuke 

wandelroutes. Deze website is gekoppeld aan de Beeldbank van het Gemeentearchief Schiedam.  

 

Speurtocht  

Wilt u voor omgevingsgeschiedenis met uw klas een speurtocht door Schiedam maken? Kijk bij het 

menu bij “Kinderen”. Zestien belangrijke monumenten hebben een beschrijving met meerkeuzevraag.  

Deze rondwandeling kunt u downloaden en printen, door op de voetstappen te klikken. 

Eventueel kunt u de rondwandeling inkorten door gebouwen weg te laten. Graag horen wij uw 

ervaring met deze of andere wandelingen. 

 

Kaarten 

Bij kaarten kunt u verschillende historische kaarten van Schiedam zien, die op de huidige Google-

kaart kunnen worden gelegd. Zo kunt u met de kaart van De Gheyn uit 1598 door het centrum van 

hedendaags Schiedam lopen. 
 
Op http://www.parelsvanschiedam.nl/ en op onze eigen website http://archief.schiedam.nl 

staan alle excursies naar het Gemeentearchief. Ook vindt u hier het straatnamenproject “Waarom woon 

jij niet in een straat?” voor in de klas. 
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