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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 tien jaar. 

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. 

Cultuurmenules voor Groep 6 Schooljaar 2015-2016 

Informatie voor de leerkracht 
   Opzet Cultuurmenules SAL_CM6
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Beste docent, 
Leuk dat u binnenkort met de klas te gast bent bij Houtzaagmolen De Salamander. We 
gaan jullie veel laten zien en we gaan met hout aan de slag. En dat alles in vijf  kwartier! In 
deze lesbrief staat in het kort beschreven wat jullie kunnen verwachten tijdens het bezoek. 
In dit document staan de digitale lessen ter voorbereiding en als verwerkingsmateriaal. Tot 
ziens bij De Salamander! Tot ziens in De Moolenmeester! 
Het bestuur van De Salamander, het molenaarsteam, de educatiegroep en alle vrijwilligers

http://mediawijzer.net
http://mediawijzer.net
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Praktische informatie 
 

Het bezoek aan de molen bestaat uit drie 
opdrachten. Om het bezoek gezellig en vlot te laten 
verlopen graag aandacht voor het volgende: 

•De klas op school al in drie groepen verdelen; 

•Minimaal drie begeleiders vanuit school zodat er 
één volwassen begeleider voor zeven kinderen 
staat; 

•Ivm de veiligheid vragen we een actieve rol van 
zowel leerkracht als begeleiders naar de leerlingen 
toe; 

•Rugzakken blijven op school; 

•Liever op school naar het toilet; 

•Fietsen kunnen in de fietsrekken gestald worden, 
niet tegen het hek plaatsen a.u.b.; 

•Na afloop vragen we u een kort evaluatieformulier 
in te vullen; 

•De groep wordt bij het hek centraal ontvangen. 
Daarna gaan de drie groepen ieder met hun eigen 
begeleiders en de educatiemedewerkers van 
Houtzaagmolen De Salamander mee naar de 
leslocatie; 

•Na twintig minuten wordt er gewisseld en gaat de 
groep naar een andere lokatie met een andere 
opdracht. Er is in het tijdschema rekening 
gehouden met vijf minuten extra tijd om de 
groepen tussen de opdrachten te laten wisselen; 

•De Salamander ontvangt op een ochtend twee 
schoolklassen; 

•De eerste schoolklas begint om 9.15 en eindigt om 
10.30; 

•De tweede schoolklas begint om 10.45 en eindigt 
om 12.00. De tweede schoolklas kan dus niet 
eerder komen dan de aangegeven tijd;  

•In verband met de beperkte tijd kan op het 
molenterrein niet gegeten en gedronken worden; 

•Benadruk de veiligheid bij de kinderen. We gaan 
ook de stelling op; 

•De leerlingen maken een hanger van hout. Het is 
handig als de leerkracht een tas meeneemt om de 
souvenirs na afloop in te doen. 

Ontvangst Tijden Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 Afsluiten Door- 

wisseltijd

Duur

9.15 of 10.45 

09.20-09.40 of 
10.50 -11.10 Groep 1 Groep 2 Groep 3

5 min 5 min

75 min 

einde 

10.30 of 

12.00

09.40-10.00 of 
11.10-11.30 Groep 3 Groep 1 Groep 2

10.00-10.20 of 
11.30-11.50 Groep 2 Groep 3 Groep 1
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Lesdoelen 
Maak kennis met erfgoed in je eigen omgeving

Bij het samenstellen van het 
lesprogramma 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; 

Overige doelen 

• 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 zoals 
samenwerken, probleemoplossend 
vermogen, ICT geletterdheid, 
kritisch denken en creativiteit staan 
centraal in de aanpak. 
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De Voorbereiding 
“Een goed begin is het halve werk”
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Ter voorbereiding op het bezoek 
aan Houtzaagmolen De 
Salamander is er materiaal voor 
een voorbereidende les . De 
eerste presentatie  bevat een 
korte introductiefilm over de 
verschillende soorten molens en 
een uitleg over de veiligheid en 
de gang van zaken tijdens het 
bezoek. 

De tweede  les is een spel dat 
klassikaal gespeeld kan worden.  

Het is een geheugentrainspel 
rond houtsoorten. In de 
Molenmeester, het nieuwe 
educatieve centrum van De 
Salamander, hangt een kunstwerk 
van beeldend kunstenaar 
Annemieke Fierinck. Rond het 
kunstwerk van houtsoorten en 
bladeren is een spel gemaakt. Het 
spel bestaat uit twee 
powerpointpresentaties, één met 
namen van de houtsoorten 
genoemd en één zonder.

Verder is er een tekening 
beschikbaar waarop de diverse 
onderdelen van de 
houtzaagmolen en het 
zaagproces te zien zijn. Ter 
voorbereiding van de les kunnen  
de onderdelen en de namen 
bekeken worden en misschien 
doet de klas wel een molendictee. 

Links naar de voorbereidende 
lessen: 

www.molendesalamander.nl   

en via onderstaande links: 

Introductiefilm over molens in het 
algemeen en de veiligheidsregels 
voor tijdens het bezoek  

http://www.slideshare.net/
JannekeVanWijk/
houtzaagmolendesalamanderena
nderemolens

Het geheugenspel bestaat uit 
twee powerpointpresentaties. 
Bekijk eerst de versie met namen 
en daarna de versie zonder 
namen. 

Geheugenspel rond houtsoorten 
met naam  

http://www.slideshare.net/
JannekeVanWijk/
salamanderboomsoortenspelmet
naam-58053524 

Geheugenspel rond houtsoorten  
zonder naam 

 http://www.slideshare.net/
JannekeVanWijk/
salamanderboomsoortenspelzon
dernaam-57011824 

Tekening van het zaagproces en 
de bijbehorende 
molenonderdelen 

http://
www.molendesalamander.nl/
images/documenten/educatief/

http://www.slideshare.net/JannekeVanWijk/salamanderboomsoortenspelmetnaam-58053524
http://www.slideshare.net/JannekeVanWijk/salamanderboomsoortenspelzondernaam-57011824
http://www.molendesalamander.nl/images/documenten/educatief/
http://www.molendesalamander.nl
http://www.slideshare.net/JannekeVanWijk/houtzaagmolendesalamanderenanderemolens
http://www.molendesalamander.nl
http://www.slideshare.net/JannekeVanWijk/houtzaagmolendesalamanderenanderemolens
http://www.slideshare.net/JannekeVanWijk/salamanderboomsoortenspelmetnaam-58053524
http://www.slideshare.net/JannekeVanWijk/salamanderboomsoortenspelzondernaam-57011824
http://www.molendesalamander.nl/images/documenten/educatief/
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Houten sleutelhanger maken 
Locatie: In De Moolenmeester    Begeleiding: Educatiemedewerker 

Opdracht 1      Duur: 20 minuten     
 

Benodigdheden: instructieblad houtbewerking, houten werkplankjes, stansletters, fretboortjes, houtschijfjes, 
hamers, touw, scharen. 

 
Voorbereiding op school 

In De Moolenmeester hangt een kunstwerk van houtschijven en bijbehorende bladeren. Bij dit kunstwerk is een 
digitale les die van te voren in de klas gedaan kan worden. Informatie daarover is te vinden bij het kopje 
voorbereidende les.  

Opdracht bij de Salamander 

De leerlingen krijgen een korte introductie over houtsoorten en toepassingen van hout. Daarna kiezen de 
leerlingen een schijfje hout uit en krijgen instructie van de educatiemedewerker van De Salamander over de te 
gebruiken materialen en hoe zij hiermee zelf een sleutelhanger of amulet kunnen maken. Met een handboortje 
boren zij een gaatje in het schijfje en met speciale stansletters en een hamer kunnen zij hun naam in het schijfje 
slaan. 

Van de begeleiders van school wordt verwacht dat zij de kinderen helpen daar waar nodig.
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Leren door maken 
“Iets op eigen houtje doen”



" 	 Lesbrief De Salamander6

Houtsoorten en de zaag 
Locatie: Molen, bij de tafel   Begeleiding: Educatiemedewerker 

Opdracht 2a     Duur: 10 minuten     

Voorbereiding op school  

De Salamander is een houtzaagmolen. Naast houtzaagmolens bestaan er natuurlijk nog andere soorten 
molens. Ter voorbereiding van deze opdracht op de zaagvloer is er een digitale les die bestaat uit een leuke 
korte film van zes minuten over de verschillende soorten molens. Daarna volgt een instructie over de 
veiligheid.  Informatie daarover is te vinden bij het kopje voorbereidende les. 

Opdracht bij de Salamander 

De educatiemedewerker laat de leerlingen verschillende houtsoorten zien en laat de leerlingen ervaren wat er 
bij komt kijken voordat een stam gezaagd mag worden. 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. Er zijn ook verschillende soorten zaagsel aanwezig. 

Van de begeleiders van school wordt verwacht de educatiemedewerker te ondersteunen bij een actieve 
deelname van de leerlingen. Verder moet er op gelet worden dat de kinderen veilig achter de kettingen 
blijven. 

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

Opdracht 2b Duur: 10 minuten   

Voorbereiding op school  

Zie boven, zelfde als opdracht 2a 

Opdracht bij de Salamander 

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. Er valt een hoop te zien. De 
kinderen mogen de molengids “doorzagen” met vragen. Het echte zagen is te zien op woensdagmiddag en 
zaterdagmiddag.  
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Leren met al je zintuigen 
"Iemand doorzagen” 

O P D R A C H T E N B O E K
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Voorbereiding op school 

Zie tekening over het zaagproces bij het kopje voorbereidende les. 

Opdracht bij De Salamander  

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 puzzelstukjes van molenonderdelen 
uitgedeeld. In overleg moeten de leerlingen de molenonderdelen op de juiste plaats hangen. Na vijf minuten 
puzzelen wordt het resultaat 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 waarbij de onderdelen bekeken worden.  

Leren door ontdekken 
“Daar klopt geen hout van” 
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Leren door ervaren 
“Er klopt geen hout van” 

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

Opdracht 3a      Duur: 10 minuten   

O P D R A C H T E N B O E K
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De techniek van de molen 
Locatie: Molen, stelling   Begeleiding: Educatiemedewerker 

Opdracht 3b Duur: 10 minuten   

Voorbereiding op school:  

Zie boven, hetzelfde als opdracht 3a 

Opdracht bij De Salamander: 

Nadat de leerlingen hebben geleerd hoe de molen technisch werkt, gaat de groep de stelling op. Hier is een 
mooi uitzicht over de Vliet en de omgeving. Er wordt verteld over de begrippen windrecht en windbelasting. Op 
de stelling kan je  goed zien en voelen hoe dik de rieten kap van de molen is. Met de snelheid van de wieken 
wordt een rekensom gemaakt en er wordt aandacht besteed aan spreekwoorden. 

Van de begeleiders van school wordt verwacht dat ze samen met de educatiemedewerker de veiligheid van de 
kinderen goed in acht nemen.

Leren door ervaren 
“Hij heeft een klap van de molen gekregen” 
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De Verwerkingsles 
“De molen gaat niet om met de wind die voorbij is”
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Divergente of 
probleemoplossende opdracht:  

Verzin met de klas een leuke 
activiteit voor Houtzaagmolen De 
Salamander. 

“De Salamander is van ons 
allemaal” . Daarom vragen we 
jullie mee te denken over de 
toekomst De Salamander. 

De minster heeft sinds 2015 
bepaald dat  het molenaarschap 
heel belangrijk is en nooit 
verloren mag gaan. Daarom heeft 
ze dat beroep op de Unescolijst 
van immaterieel cultureel erfgoed 
van de mensheid gezet.  

Op die lijst staat ook klompen 
maken, het feest van Sint Maarten 
en Sinterklaas. 

Immaterieel erfgoed is “levend 
erfgoed”.

Daarvan is Houtzaagmolen De 
Salamander een heel goed 
voorbeeld. De Salamander 
bestaat al bijna 400 jaar en is nog 
steeds een belangrijk icoon van 
Leidschendam-Voorburg. 

Als je iets wilt bewaren, moet je er 
goed voor zorgen. En als je iets 
wilt bewaren, moet je het ook 
blijven gebruiken, anders vergeet 
je dat het er is. 

Tot op de dag van vandaag is De 
Salamander actief op het gebied 
van houtverkoop, 
zaagdemonstraties, 
rondleidingen, evenementen en 
educatie. 

We dagen jullie uit om met je klas 
een leuke vernieuwende activiteit 
te bedenken voor de 
Houtzaagmolen. Wie weet wordt 
jullie plan wel uitgevoerd. 

Stuur ons je ideeën in de vorm 
van een verhaal, tekening, filmpje. 
Je kan een idee namens de hele 
klas op sturen of elke leerling kan 
individueel een plan opsturen. 
Stuur het naar: 
educatie@molendesalamander.nl 
of persoonlijk langs komen kan 
natuurlijk ook bij de Wiek 19 2265 
VK in Leidschendam. Voor 
openingstijden raadpleeg de 
website.

O P D R A C H T E N B O E K
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   Cultuurmenu	 SAL_CM6

Colofon 

Lesopzet, verantwoording en opdrachtenboek: Sarah Jane Earle, Annemieke Fierinck, Janneke van Wijk 

Tekst en Samenstelling: Sarah Jane Earle en Janneke van Wijk  

Advies: MediaMucho 

Fotografie: Annemieke Fierinck 

Vormgeving: De Mobiele Kunstbrigade  

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. 

2016

Houtzaagmolen De Salamander 
educatie@molendesalamander.nl 
De Wiek 19 
2265 VK Leidschendam-Voorburg

Vragen? Neem contact met ons op.

http://www.molendesalamander.nl/index.php 
https://www.facebook.com/molensalamander 
https://twitter.com/molensalamander 
https://www.instagram.com/houtzaagmolendesalamander/ 
https://nl.pinterest.com/DeSalamander/ 
https://vimeo.com/channels/salamanderhoutzaagmolen

http://www.molendesalamander.nl/index.php
https://www.facebook.com/molensalamander
https://twitter.com/molensalamander
https://www.instagram.com/houtzaagmolendesalamander/
https://nl.pinterest.com/DeSalamander/
https://vimeo.com/channels/salamanderhoutzaagmolen
http://www.molendesalamander.nl/index.php
https://www.facebook.com/molensalamander
https://twitter.com/molensalamander
https://www.instagram.com/houtzaagmolendesalamander/
https://nl.pinterest.com/DeSalamander/
https://vimeo.com/channels/salamanderhoutzaagmolen

