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ARGUS CLOU AARDRIJKSKUNDE | LESSUGGESTIE | GROEP 4 | THEMA 5    

Nederland aan de muur
Waar wil jij naartoe?

Lesduur: verspreid over een langere periode  |  Lesvorm: themamuur maken  |  Werkwijze: groep

Wat heb je nodig?

• een muur met een prikbord of beplakt met grote vellen papier

• een (grote) kaart van Nederland

• tijdschriften/kranten

• stroken papier

• scharen

• lijm

• stiften

In thema 5 komen Nederland en de toeristische kenmerken aan bod, zoals Van Gogh, de 

Afsluitdijk en Madurodam. De kinderen zullen veel meer weten en kennen over Nederland.  

Ze kunnen hun kennis kwijt op de themamuur over Nederland. Ruim een plek op een muur in  

de klas in om een themamuur te maken. Bedek de muur met stevig papier in een opvallende 

kleur of hang een groot prikbord op. Hang de kaart van Nederland in het midden.

Opdracht

Leg aan de kinderen uit dat jullie een themamuur over Nederland gaan maken. Aan de themamuur 

kan een langere periode gewerkt worden, dus kinderen kunnen ook thuis op zoek naar materialen 

voor op de themamuur.

Zet de opdracht voor de kinderen op papier, zodat ouders thuis eventueel ook kunnen helpen.

Nederland heeft veel interessante plekken om te bezoeken. Niet alleen voor toeristen, maar 

ook voor ons: de bewoners. Welke plek vind jij de moeite waard om te bezoeken? Ben je er 

al eens geweest, of zou je er graag naartoe willen?

• Zoek een plaatje van die plek of neem een foto mee. 

• Maak er een briefje bij: wat is de naam?

• Kijk goed waar het in Nederland ligt.

•  Plak je plaatje met naam op de themamuur. Maak met een strook een ‘lijntje’ naar de 

plek op de kaart. Zo laat je zien waar het ligt.
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Ontwikkeling themamuur

Help de kinderen met het verspreiden van de informatie over de themamuur, zodat het een 

mooi geheel wordt. Voeg zelf ook interessante plekken toe, als de kinderen er niet zelf mee 

komen. Zoals bijvoorbeeld het Rijksmuseum in Amsterdam, de hunebedden in Drenthe en het 

Drielandenpunt in Vaals.

Presenteren

Als de muur af is, laat de kinderen dan vertellen over hun bijdrage. Waarom vinden ze juist die 

plek de moeite waard? En naar welke plek zouden ze ook wel eens willen gaan?


