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Geen afgezaagd uitje

Inleiding en 
verantwoording 
Vanaf schooljaar 2015-2016 doet 
Houtzaagmolen De Salamander 
mee aan het Cultuurmenu in 
Leidschendam-Voorburg. Het 
Cultuurmenu is een doorgaande 
leerlijn cultuureducatie voor het 
basisonderwijs. Leerlingen maken 
tijdens de acht jaar dat zij op school 
zitten, kennis met de belangrijke 
culturele disciplines in hun eigen 
omgeving: muziek, dans, literatuur, 
theater, beeldende kunst en 
cultureel erfgoed. Elke 
deelnemende instelling is aan een 
schoolgroep gekoppeld en het  
aanbod is op het niveau van deze 
schoolgroep afgestemd. 

De Salamander krijgt dit schooljaar  

de groepen 6 op bezoek.  De 
leeftijd van deze kinderen is 
ongeveer 10 jaar. 

Voor het Cultuurmenu is een 
speciale les ontwikkeld die aansluit 
op de kerndoelen van het 
ministerie voor het onderwijs, de 
belevingswereld van de doelgroep 
en het verhaal van de molen.  

De tussendoelen zijn gebaseerd op 
het leerplankader Cultuur in de 
Spiegel.  Daarnaast hanteren wij de 
uitgangspunten geformuleerd in de 
leerlijn cultureel erfgoed van de 
SLO.  

Wij verwerken  bij ons educatie-
aanbod het competentiemodel 
mediawijsheid van mediawijzer.net 

Dit document beschrijft de les. De 
les dient altijd gegeven te worden 
zoals hier beschreven, zodat elke  
schoolgroep van eenzelfde bezoek 
gegarandeerd is en de kwaliteit van 
de les gewaarborgd wordt. 

Wij danken Marianne Mesker en 
Niels Boomsluiter van 
Montessorischool Nieuw Vreugd en 
Rust voor hun adviezen. 

Janneke van Wijk, Annemieke 
Fierinck, Sarah-Jane Earle 

Cultuurmenules voor Groep 6 Schooljaar 2015-2016  

Informatie voor de educatiemedewerker/molengids

Elke Cultuurmenules bestaat uit drie onderdelen; 
•De voorbereidende les op school 
•Het bezoek aan de houtzaagmolen 
•Het verwerkingsmateriaal voor op school 

In dit document worden de drie onderdelen beschreven. 
Door kennis te nemen van dit document krijgt  de educatiemedewerker/molengids 
inzicht in de mogelijke voorkennis van de leerlingen. De schoolgroepen kunnen zo 
goed begeleid worden en na afloop kan  verwezen worden naar de verwerkingsles.

   Opzet Cultuurmenules SAL_CM6
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De molen is van ons 
allemaal

http://mediawijzer.net
http://mediawijzer.net
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Bij de Cultuurmenules voor groep 
6 is gekozen om in te gaan op het 
thema ‘hout’. Dit sluit aan bij de 
Natuur&Omgevingsvakken van het 
basisonderwijs.  

Het algemene doel van de les 
Leerlingen maken kennis met 
cultureel erfgoed uit de eigen 
omgeving, leren over de historie, 
waarde en het vakwerk van de 
molen. Ook krijgen de leerlingen 
historisch besef en waardering voor 
techniek en natuur. De leerlingen 
leren wat de invloed is van de 
natuur op de molen en het 
zaagwerk. 

Aansluiting kerndoelen 

Kerndoel Oriëntatie op jezelf en de 
wereld Natuur en Techniek, 

Mens en samenleving, Tijd en 
Ruimte) 

Kerndoel Nederlands 

Kerndoel Rekenen 

Kerndoel Kunstzinnige oriëntatie 

Leerdoelen cultureel erfgoed van 
de SLO 

Doelen leerplankader van Cultuur 
in de spiegel (Cultuur met Kwaliteit) 

Aansluiting Onderwijstheorieën 

Met het lesprogramma spelen we in 
op het eindadvies van het Platform 
Onderwijs 2032. Wij ondersteunen 
betekenisvol onderwijs.  

We hechten belang aan “leren door 
maken” en sluiten aan bij het 
Platform Maker Education. Het 
maken met hout is een essentieel 
onderdeel in ons programma.  

21e eeuwse vaardigheden: 
Samenwerken, Probleemoplossend 
vermogen, ICT geletterdheid, 
Kritisch denken en Creativiteit. 

  

Lesdoelen 
Maak kennis met erfgoed in je eigen omgeving

     

Tijdvakken
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De Voorbereiding 
Een goed begin is het halve werk

Doelgroep 

Groep  6 van het basisonderwijs. 

In deze leeftijd zijn de kinderen 
echt onderdeel geworden van 
een groep. Tijdens lessen zoeken 
vriendjes en vriendinnetjes 
elkaar op. Deze kinderen worden 
Verkenners en Onderzoekers 
genoemd omdat zij veel op zoek 
zijn naar informatie. Hierbij 
speelt fantasie een steeds kleiner 
wordende rol, maar zoeken zij 
vooral informatie uit de ‘echte 
wereld’, grote mensen kennis. 

Op deze leeftijd begint een licht 
abstract denkvermogen zich  te 
ontwikkelen en kunnen kinderen  
zich goed verplaatsen in een 
ander: ze hebben 
inlevingsvermogen. 

Cultuurmenu algemeen 

Docenten kunnen hun klassen 
inschrijven voor het Cultuurmenu 
in Leidschendam-Voorburg. Voor 
elke jaargang zijn er instellingen 
die voor die leergang een les 
hebben ontwikkeld. 

De Salamander heeft een les 
voor groep 6. Het Cultuurmenu 
wordt  gecoördineerd vanuit 
Bibliotheek aan de Vliet. 

De scholen schrijven zich in voor 
het Cultuurmenu tussen mei en 
september. Vervolgens maakt 
elke instelling afzonderlijk  een 
eigen rooster voor de 
schoolbezoeken. 

Tussen maart en mei ontvangt 
De Salamander alle scholen van 
het Cultuurmenu. Dit heeft met 
het weer te maken en de 
bezetting van de  educatie-
medewerkers .  

De voorbereidende les 

De docenten krijgen vooraf aan 
het bezoek aan de molen een 
lesbrief. 

In deze lesbrief staat kort het 
bezoek aan de molen 
beschreven met de 
verwachtingen van de docent en 
andere begeleiders vanuit 
school. 

Ook zijn enkele suggesties voor 
lessen en opdrachten die de 
docent op school kan uitvoeren 
met de klas ter voorbereiding 
aan het molenbezoek.  

De suggestie-opdrachten gaan 
o.a. over de boomsoorten van 
het kunstwerk in De 
Moolenmeester, verschillende 
soorten molens, de techniek van 
de houtzaagmolen en een 
opdracht over de toekomst 
zaagmolen.

r

ï.t)'&'vvu{'r. "': . "{, "1 i,
ii



H A N D L E I D I N G  E D U C A T I E

" 	 Lesbrief De Salamander4

Het molenbezoek 
Voorbereiding  
Vóór dat de les kan beginnen moeten er enkele 
zaken voorbereid te worden. Hiervoor is het 
essentieel dat alle educatiemedewerkers/
molengidsen minimaal 30 minuten voor aanvang 
van de les aanwezig zijn om afspraken te maken en 
materialen klaar te zetten.  

Afspraken 
Spreek onderling af wie welke opdracht gaat 
uitvoeren tijdens de les. Spreek ook af wie de groep 
ontvangt en het eerste aanspreekpunt is voor de 
docent. Zorg dat alles veilig is in de molen! Zie 
hiervoor het aparte document en calamiteitenplan. 

Materialen 
Zet voorafgaande aan de les de volgende materialen 
klaar:  

•Platen ter bescherming van de tafels, houtschijfjes, 
houtbewerkingsmateriaal: handboren, stans-letters, 
hamers, touw, scharen 

•De tafels in De Moolenmeester in  U-opstelling 

•Twee technische puzzels op zolder 

•Bij de zaagvloer: een stuk stam met polijzers 

•Bij de tafel:  Een stuk hout met metalen 
verkeersbord houder erin, en stam met ijzeren 
waslijn erin,  stuk hout met kogel erin, de 
metaaldetector, verschillende soorten zaagsel  

Bezoek 
Het bezoek aan de molen bestaat uit drie 
verschillende onderdelen: 

•Ontvangst van de groep 

•De kern van de les 

•De afsluiting van de les 

Het totale bezoek aan de molen duurt 75 minuten. 

De les is verdeeld in drie opdrachten. De klas  is 
verdeeld in drie groepjes, die door middel van 
onderstaand roulatieschema door wisselen tussen 
de opdrachten. 

Elke opdracht duurt 20 minuten. 

De educatiemedewerkers moeten zelf de tijden 
goed in de gaten te houden en op tijd de groepen 
door te laten wisselen.  

Er is in het tijdschema rekening gehouden met 5 
minuten extra tijd om de groepen tussen de 
opdrachten te laten wisselen. Dit is niet ruim, dus 
houd er rekening mee dat de opdrachten op tijd 
afgerond worden.   

Ontvangst Tijden Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 Afsluiten Door-
wisseltijd

Duur

5 min
09.15-09.20

09.20-09.40 Groep 1 Groep 2 Groep 3
5 min

10.25-10.30 5 min 75 min09.40-10.00 Groep 3 Groep 1 Groep 2

10.00-10.20 Groep 2 Groep 3 Groep 1
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Houten sleutelhanger maken 
Locatie: In de Molenmeester       Begeleiding: Educatiemedewerker 

Duur: 20 Minuten      

Opdracht 1 

Benodigdheden: instructieblad  houtbewerking, stansletters, fretboortjes, houtschijfjes, hamers, touw, scharen 

 
Verzamel de leerlingen  rondom de tafels. 

Begin de opdracht met een vraag: “Welke objecten kennen jullie die van hout zijn gemaakt?” Iedereen weet de 
bekende voorwerpen als een kast of een tafel, maar wat kunnen de leerlingen nog meer bedenken?  Besteed 
hier ongeveer twee minuten aan. Het is als introductie op de opdracht bedoeld.  

Als de leerlingen niets meer weten, noem dan zelf nog enkele minder bekende voorwerpen zoals papier, een 
fiets, een bril, een auto, een bord en bestek, houten muziekinstrumenten. 

Wijs  de leerlingen op het kunstwerk van houtschijven aan de muur. In de voorbereidende les op school 
hebben zij een spel met de houtschijven en de bladeren kunnen doen. 

Vertel de leerlingen dat zij nu zelf een sleutelhanger gaan maken van hout. Leg de opdracht uit. Zie hiervoor 
het aparte instructieblad. 

Samenvatting opdracht: De leerlingen kiezen een schijfje hout uit en krijgen instructie over de te gebruiken 
materialen. Met een handboortje maken zij een gaatje in het schijfje en met speciale stans-letters en een hamer 
kunnen zij een tekst in het schijfje slaan. 
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Leren door maken 
“Iets op eigen houtje doen”
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Houtsoorten en de zaag 
Locatie: Molen - bij de zaagvloer  Begeleiding: Educatiemedewerker 

Duur: 10 Minuten - deel a      
Opdracht 2a 

De educatiemedewerker laat de leerlingen verschillende houtsoorten zien en laat de leerlingen ervaren wat er 
bij komt kijken vóórdat een stam gezaagd mag worden. Hierna wordt het zaagproces van stam tot planken 
(zonder de technische werking van de molen!) besproken.  

Start: Bij de tafel (10 minuten)  

Op een tafel staan verschillende soorten hout uitgestald die de leerlingen kunnen voelen. Ook zijn er zakken 
met verschillende soorten zaagsel waar de leerlingen kunnen ruiken en voelen. De leerlingen kunnen om de 
tafel heen staan.  

Voordat de boomstammen gezaagd kunnen worden moet de molenaar zeker weten dat er geen ijzer in de 
stam zit. Om dit vast te stellen wordt er een metaaldetector gebruikt. De educatiemedewerker demonstreert 
hoe de metaaldetector werkt en haalt deze langs de leerlingen op plekken van kleding waar metaal zit. 
Vervolgens laat de gids de voorbeelden zien van hout met ijzer.  

• Een stuk hout met metalen verkeersbord houder erin 

• Een stam met ijzeren waslijn erin 

• Een stuk hout met kogel erin 

De zakken zaagsel worden bekeken en de leerlingen mogen er aan voelen en ruiken. De  vraagt aan de 
leerlingen waarvoor het zaagsel allemaal gebruikt kan worden. Vroeger werd zaagsel ook voor teddyberen 
gebruikt. Een oude teddybeer staat in de vitrine in De Moolenmeester. Het zaagsel van De Salamander wordt 
opgehaald door de paardenboerderij. De paarden mogen niet op eiken zaagsel anders kunnen de hoefijzers 
roesten. Pony’s dragen geen hoefijzers. In een pot met eiken zaagsel  en een stuk ijzer is verkleuring te zien. 

Leren met al je zintuigen 
“Iemand doorzagen” 
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Houtsoorten en de zaag 
Locatie: Molen - bij de zaagvloer  Begeleiding: Educatiemedewerker 

Duur: 10 Minuten - deel b  

Opdracht 2b 

Vervolg: Bij de zaagslee (10 minuten) 

De molengids vertelt hoe de boomstammen naar binnen worden gehaald met de winderij. Dan wordt de stam 
op de zaagslee gelegd. De slee ligt op rollen. De stam rust op de dwarsbalk en wordt vastgezet door middel 
van polijzers die boven op de stam worden gelegd. Zo krijg je mooie rechte planken. In combinatie met 
touwen die gespannen worden en kleine krammen die in de boom gezet worden, blijft de stam onbeweeglijk 
op de dwarsbalk liggen. De touwen worden met speciale knopen vastgeknoopt.  

Met een meetlat waarop de afstand tussen de zagen staat bepaalt de molenaar of de stam recht ligt. 

De stammen worden nat gezaagd. De krukas zorgt ervoor dat de zaagbladen op en neer bewegen (uitleg over 
de krukas volgt op de zolder).  Het krabbelrad en de krabbelaar (een soort hendel) trekken de boomstam door 
het zaagraam heen. 

De stand van de zaagbladen wordt per boom bepaald. De zagen worden met de hand opgehangen op de 
gewenste breedte. Dit is afhankelijk van de dikte van de boom  maar ook van de wensen van de klant. Het hart 
van de boom wordt gebruikt voor een balk met aan de kanten planken.  De kinderen mogen de molengids 
“doorzagen” met vragen. De molengids verwijst  naar de woensdagmiddag en zaterdag waarop het echte 
zagen te zien is. 
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Leren met al je zintuigen 
"Iemand doorzagen” 



S E Q U O I A C L U B

" 	 Lesbrief De Salamander8

De techniek van de molen 
Locatie: Molen - zolder   Begeleiding:Educatiemedewerker 

Duur: 10 Minuten - deel a   
Opdracht 3a 

Aan de hand van een puzzel ontdekken de leerlingen het technische proces van de molen. 
Daarnaast leren zij over de snelheid van de molen en de wieken en ontdekken zij wat 
windrecht betekent.  

Start:        Zolder (10 minuten) 

Op de zolder wordt kort uitgelegd waar de leerlingen staan. Namelijk op de zolder, onder de kap. 

Hier is al goed de techniek van molen te zien, maar deze wordt nog niet uitgelegd! 

Aan de wand hangen twee houten borden waar een silhouet van de molen op afgebeeld staat. De borden zijn 
magnetisch. De leerlingen krijgen in twee groepjes eenzelfde aantal plaatjes van molenonderdelen uitgedeeld. 
In overleg moeten de leerlingen de onderdelen op de juiste plaats hangen. Na 5 minuten puzzelen wordt de 
opdracht besproken. De molengids vertelt of de puzzel klopt of niet en vraagt de leerlingen waarom zij de 
puzzelstukken op deze volgorde hebben gehangen. Vervolgens legt de molengids de technische werking van 
de molen uit (zonder te veel in te gaan op de wind) waarbij de onderdelen bekeken worden.  

Stuur tijdens de opdracht niet bij! Het mag juist fout gaan want daar leren de leerlingen van. 

Hier heeft de molengids ook ruimte om (binnen de resterende minuten) te vertellen over het gebruik van 
reuzel om de molen te smeren en het oude gebruik van koeienleer voor de spanbanden in de molen. 

Leren door ontdekken 
“Daar klopt geen hout van” 
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De techniek van de molen 
Locatie: Molen -  stelling Begeleiding: Educatiemedewerker 

Duur: 10 Minuten - deel b   
Opdracht 3b 
Vervolg:     Stelling (10 minuten) 

Nadat de leerlingen hebben geleerd hoe de molen technisch werkt, gaat de groep de stelling op. De 
molengids benadrukt dat de wieken van de molen draaien op de wind. Als de leerlingen hier om zich heen 
kijken, wat valt hen dan op?  De molengids stuurt aan op de hoge gebouwen in de omgeving. 

De molengids vertelt dat elke molenaar ‘windbelasting’ moet betalen en vraagt de leerlingen of iemand weet 
wat dit betekent. De molengids helpt de leerlingen op weg door enige sturende vragen en opmerkingen te 
maken.  

De molengids legt uit dat windbelasting niet alleen betekent dat je moet betalen om de wind te gebruiken, 
maar dat je in ruil daarvoor ook bescherming kreeg tegen hoogbouw of andere hinderende factoren die de 
windvang van de molen belemmeren. Dat noemen we windrecht.  Als de leerlingen om hen heen kijken, 
denken zij dan dat de molen nu goed genoeg beschermd is en voldoende wind kan vangen? De molengids 
legt uit dat dit niet zo is. De gebouwen (flats) rondom de molen belemmeren de windvang. Voordat de molen 
in 1990 aan de Vliet herbouwd werd, heeft de Gemeente het windrecht ‘afgekocht’. Als er onvoldoende wind is 
om te zagen maakt de molen gebruik van een elektromotor. 

Vervolgens wordt er kort aandacht besteed aan de wieken. Molens hebben vier wieken die gaan draaien 
doordat ze wind vangen. De molengids laat de leerlingen raden wat de topsnelheid is van de wieken (125 km 
per uur). Nadat het goede antwoord is geraden doen de leerlingen  een rekensom.   

Eén omwenteling van een wiek heet een ende. De snelheid van de wieken wordt in enden berekend. De 
topsnelheid van 125 kilometer per uur, is hetzelfde als 480 enden. 
 Hoeveel enden is dat per minuut?    (antwoord: 480 / 60 = 8 enden per minuut)  
 En hoeveel enden draaien de wieken samen in 1 minuut? (antwoord: 80 x 4 = 320) 

De educatiemedewerker staat kort stil bij het spreekwoord: hij heeft een klap van de molen gehad. Weten de 
leerlingen wat dit betekent? De educatiemedewerker helpt de leerlingen op weg door te refereren aan de 
snelheid die ze net hebben berekend. Kunnen de leerlingen zich hier iets bij voorstellen?  
Wanneer er nog tijd over is kan de molengids eventuele vragen beantwoorden en aan de rieten kap voelen. 
Daarna neemt de educatiemedewerker de groep weer rustig mee naar beneden.  

Leren door ervaren 
“Hij heeft een klap van de molen gekregen” 
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De Afsluiting 
De molen gaat niet om met de wind die voorbij is

De afsluiting 

Neem de bezoekers mee naar 
het buitenterrein van de molen. 

Duur: twee minuten 

Als alle drie de groepen klaar 
zijn met hun laatste opdracht, 
nemen alle molengidsen hun 
groepen mee naar het 
buitenterrein. 

De groep wordt bedankt voor 
hun aandacht en geweldige inzet 
tijdens de les! De leerkracht 
wordt gewezen op het 
verwerkingsmateriaal en wordt 
gevraagd het evaluatieformulier  
meteen digitaal in te voeren op 
het online formulier op de i-pad. 
Hierna verlaat de groep de 
molen en gaan zij terug naar 
school. 

De molengidsen ruimen alle 
lesmaterialen weer op in de 
daarvoor bestemde locaties. 

In de lesbrief die de docenten 
hebben ontvangen staat ook een 

lessuggestie om het bezoek aan 
de molen op school na te 
bespreken. Zie hiervoor de 
lesbrief. 

Op de meeste ochtenden staan 
twee schoolbezoeken gepland. 
Het eerste schoolbezoek eindigt 
om 10.30 en het tweede 
schoolbezoek begint om 10.45. 
Dat zal geregeld leiden tot een 
ontmoeting van twee klassen bij 
het hek.  

“Laat de molen niet door de 
vang lopen” 

Verwerkingsmateriaal 
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Met zeer veel dank aan:  Het molenaarsteam, het bestuur, alle  molengidsen en vrijwilligers van Houtzaagmolen De 
Salamander, met speciale dank aan Elsa Riem en docenten Marianne Mesker en Niels Boomsluiter van Montessorischool 
Nieuw Vreugd en Rust 
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Houtzaagmolen De Salamander 
educatie@molendesalamander.nl 
De Wiek 19 
2265 VK Leidschendam-Voorburg 

Vragen? Neem contact met ons op.

http://www.molendesalamander.nl/

https://www.facebook.com/molensalamander

https://twitter.com/molensalamander

https://www.instagram.com/houtzaagmolendesalamander/

https://nl.pinterest.com/DeSalamander/

https://vimeo.com/channels/salamanderhoutzaagmolen

https://www.facebook.com/molensalamander
https://www.instagram.com/houtzaagmolendesalamander/
https://nl.pinterest.com/DeSalamander/
https://vimeo.com/channels/salamanderhoutzaagmolen
https://www.facebook.com/molensalamander
https://www.instagram.com/houtzaagmolendesalamander/
https://nl.pinterest.com/DeSalamander/
https://vimeo.com/channels/salamanderhoutzaagmolen

