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Kerndoel 6 – Materieel en immaterieel erfgoed 

Omschrijving leerlijn 

De leerling kan het belang van cultuur en erfgoed aangeven en multi-culturaliteit in de eigen 

samenleving herkennen en verklaren. 

 

Leerdoel van de opdracht 

Het kind weet dat de Curaçaose cultuur samengesteld is uit culturen van verschillende landen. 

 

Moodboard 

Voor deze opdracht gaan de kinderen in groepjes een moodboard maken over de verschillende 

culturen op Curaçao met een bepaald thema. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als eten, feesten of 

geloof. Ze kunnen informatie opzoeken op internet over de verschillende culturen op Curaçao. 

 

Benodigdheden 

 Tijdschriften/kranten/reclamefolders 

 Scharen 

 Lijm 

 A3-papier 

 Gekleurd A4-papier 

 Stiften/kleurpotloden 

 

Combinatie met andere vakken 

Bij deze opdracht combineer je het creatieve vak drama met materieel erfgoed. 
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Vaardigheden 

Tijdens de opdrachten werken kinderen aan bepaalde vaardigheden. Hieronder een overzicht waar 

de kinderen aan werken tijdens deze opdracht. 

 

Sociale- emotionele ontwikkeling De kinderen leren de cultuur en zij leren samenwerken. 

Denkontwikkeling  

Taalontwikkeling  

Spelontwikkeling  

Creatieve ontwikkeling Doordat de kinderen zelf moeten nadenken over hun 

onderwerp en het daarna zelf moeten uitvoeren zijn ze 

zowel creatief denkend en creatief uitvoerend bezig. 

 

Stappenplan 

1. Vraag leerlingen en je omgeving van thuis kranten, tijdschriften en reclamefolders mee te 

nemen. 

2. Leg de opdracht uit aan de klas. 

3. Verdeel de groep in drieën en geef ieder groepje een thema. Let op: ieder thema moeten 

meerdere culturen bevatten. Onder ieder thema een paar tips. 

a. Eten: denk aan onder andere, stoba, sushi, pasta, pizza, stamppot of pastechi. 

b. Geloof: christen, joods, islam, hindoeïsme  

c. Feesten: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Dia di Korsou. 

4. Geef de groepjes alle materialen. 

5. Wanneer zij klaar zijn mogen ze het presenteren aan de klas. 

 

 


