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Inleiding  
 

Ons land staat vol met oude kerken. De meesten hebben hun oorspronkelijke doel verloren, maar we 
koesteren ze, restaureren ze en zorgen dat ze open blijven. De Walburgiskerk in Zutphen is een kerk 
waarvan sommige delen nog dateren uit de elfde eeuw. Onder andere dank zij een grote groep 
vrijwilligers kun je de kerk bezoeken en op die manier kan iedereen iets ervaren van de rijke 
geschiedenis van de stad. Het team van de kerk vroeg zich echter af of dat het enige was wat je kunt 
doen met zo’n gebouw. Zou je de kerk ook niet een rol kunnen geven in het onderwijs, bijvoorbeeld 
tijdens een reken-wiskundeproject?  

Een kleine subsidie van de NVORWO maakte het project ‘Meetkunde in de Kerk’ mogelijk. In dit 
project werkten Hogeschool iPabo, de Walburgiskerk in Zutphen en Lanting Rekenadvies samen 
waarbij onderzoek werd gedaan naar reken-wiskunde-activiteiten die in een kerk of vergelijkbaar 
erfgoed gedaan kunnen worden. En dus liepen we met een klein groepje mensen rond in de kerk. We 
zagen de constructie van de kerk, de symmetrie in houtsnijwerk, het spiegeltje waarmee de organist 
de dominee kan zien, we vroegen ons af hoe hoog de kerk was en hoe je dat het beste kunt schatten. 
We liepen er rond met een meetkundige blik. Waar het ons om ging was: hoe kunnen we kinderen 
ook op die manier laten kijken naar de kerk? En hoe kunnen we daar een serie praktisch bruikbare 
opdrachten bij ontwerpen, geschikt voor basisschoolkinderen die samen met hun leerkracht een 
bezoek brengen aan de kerk? 

Het resultaat van onze zoektocht ligt voor u. In dit boekje worden negen activiteiten beschreven. 
Hierbij komen verschillende aspecten van meetkunde aan bod: kijkmeetkunde, oriëntatie in de 
ruimte en symmetrie. Er zit overigens ter variatie, ook een echte meetactiviteit bij. Bovendien wordt 
in alle activiteiten gewerkt aan algemenere doelen zoals modelleren, abstraheren,  
probleemoplossen en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. We hebben bij ons ontwerp 
rekening gehouden met verschillende leeftijden: er zijn opdrachten voor groep 1 tot en met 8.  

De beschreven activiteiten hebben allemaal een open karakter. Tijdens iedere activiteit proberen de 
kinderen samen een oplossing te vinden voor een probleem dat de nieuwsgierigheid prikkelt en 
oproept tot verwondering en onderzoekend gedrag. De activiteiten worden in de kerk uitgevoerd, 
maar er worden ook suggesties gedaan voor verder onderzoek in de eigen klas. Alle activiteiten 
duren ongeveer 45 minuten en hebben de volgende opbouw: 

Verwondering    (10 minuten) Introductie van het probleem  
Onderzoeken      (30 minuten) Zelfstandig uitdenken en uitproberen in groepen 
Reflectie               ( 5 minuten) Gezamenlijke bespreking van het probleem  

 
Moet u dus met uw klas helemaal naar Zutphen afreizen voor een les meetkunde in de kerk? Dat 
hoeft niet persé, want de opdrachten zijn niet zo heel moeilijk aan te passen zodat ze ook kunnen 
worden uitgevoerd in een kerk, of een ander groot en oud gebouw bij u in de buurt.  
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Handleiding 1: Hoe moet ik lopen? 

Doelgroep: groep 1 t/m 4 

Voorbereiding  
• Plattegronden van de kerk (zie bijlage) 
• Blanco A4-bladen op een stevige ondergrond en potloden 
• Extra begeleiding 

Reken-wiskundetaal 
Begrippen waarmee je kunt benoemen waar iets zich bevindt, zoals voor, achter, naast, links, rechts. 

Ontdekking 
Leerlingen ontdekken hoe je met een schematische weergave van de werkelijkheid je een route kunt 
beschrijven. 

VERWONDERING 10 MINUTEN 
1. Met de plattegrond in de hand bekijken de leerlingen de kerk vanaf de kansel.  
2. Herkennen de leerlingen de werkelijkheid in de plattegrond en andersom? Stel vragen als: Waar 

zijn wij naar binnengekomen en waar staan we nu?  

ONDERZOEKEN 30 MINUTEN 
3. Met de plattegrond in de hand wordt een rondje door de kerk gelopen en wordt stil gestaan bij 

een paar oriëntatiepunten.  
4. De leerlingen tekenen deze oriëntatiepunten in de plattegrond. 
5. Staan de oriëntatiepunten in de plattegrond, dan krijgen de leerlingen van groep 1 (en 2) de 

plattegrond met een getekende route. Bespreek de vraag: Hoe moet ik lopen? Laat de kinderen 
hierna de route in groepjes volgen. 

6. De leerlingen van groep (2) 3 t/m 4 gaan in tweetallen een route in de plattegrond tekenen. Ze 
beginnen vanaf verschillende startpunten. 

7. Na ongeveer 10 minuten worden de plattegronden onderling verwisseld en gaan de leerlingen in 
tweetallen de route van een ander lopen.  
 

Extra  
• Wanneer leerlingen ervaringen hebben met plattegronden maken en routes lopen, kunnen ze in 

plaats van een getekende plattegrond zelf de plattegrond van de kerk tekenen met 
oriëntatiepunten. 

• Laat een voorwerp verstoppen in de kerk. Laat de kinderen op de plattegrond aangeven waar het 
verstopt is. De anderen moeten aan de hand van de gegevens op de plattegrond het voorwerp 
traceren.  

REFLECTIE  5 MINUTEN 
8. Kunnen de leerlingen omgaan met een plattegrond? Herkennen ze de schematische weergave van 

de werkelijkheid?  
9. Kunnen de leerlingen een route tekenen in een plattegrond, die leesbaar is voor anderen? Kan het 

kind zich verplaatsen in een ander? En kunnen ze een route volgen van een plattegrond? 
10. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze de route gemaakt hebben en de route van een ander 

gevolgd hebben. Waar zijn ze tegenaan gelopen?  
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Achtergrondinformatie 

Relatie met wiskunde 
Het maken van een plattegrond is een belangrijke meetkundige activiteit. Het draagt bij aan het 
onderzoeken en begrijpen van de ruimte. 

Een plattegrond is een schematische weergave van de werkelijkheid. Leerlingen moeten een 
schematische weergave van de werkelijkheid kunnen tekenen en lezen. 

Een route is een getekende looproute in een plattegrond van een beginpunt naar een eindpunt. Het 
maken van een route is een middel om de structuur en opbouw van de omgeving op een andere 
manier te begrijpen. Voor het maken van een route moet het kind zich verplaatsen in de ander en 
universele tekens gebruiken, zoals  symbolen voor oriëntatiepunten en pijlen voor beweging. 
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Bijlage 
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Handleiding 2: Wat zie ik? Een fotospeurtocht 

Doelgroep: groep 1 t/m 3 

Voorbereiding  
• Filmpje (een stukje) over de Walburgiskerk op YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0UYtxS451ro&feature=youtu.be  
• Foto’s van het interieur van de kerk 
• De fotospeurtocht met opdrachten 
• Extra begeleiding  
• Een camera of tablet voor elk groepje 

Reken-wiskundetaal 
Begrippen waarmee je kunt benoemen waar iets zich bevindt, zoals voor, achter, naast, links, rechts. 

 
Ontdekking 
Kinderen maken kennis met wat een kerk is en hoe een kerk er van buiten en van binnen uit ziet. Ze  
ervaren dat objecten in de kerk er anders uitzien als je ze van een andere kant bekijkt.  

VERWONDERING 10 MINUTEN 
1. Houd een kringgesprek over kerken. Wat is een kerk? Wie is wel eens in een kerk geweest? Wie is 

in de Walburgiskerk geweest? Wie kan vertellen hoe een kerk er van buiten en binnen uit ziet? 
2. Bekijk een videofragment over de Walburgiskerk op YouTube. 

ONDERZOEKEN 30 MINUTEN 
3. Bij aankomst bij de kerk wordt eerst stilgestaan bij de vraag hoe de kerk er van buiten uit ziet. 

Bespreek de grootte en hoogte van de kerk, de ramen en deuren.  
4. Bij binnenkomst mogen de kinderen voor het orgel eerst zelf rondkijken, indrukken opdoen en de 

grootte van de ruimte ervaren. 
5. Na een korte uitwisseling van ervaringen begint de speurtocht vanuit verschillende startpunten. 

De groep wordt in groepjes ingedeeld, iedere groep krijgt een begeleider. Elke begeleider heeft de 
speurtocht met de foto’s bij zich en een camera of tablet voor het uitvoeren van de opdrachten.  

6. Bij elke foto zoeken de kinderen de plek in de kerk waar de foto is gemaakt. Stel bij elk object de 
vraag: Wat zie ik? De kinderen vergelijken datgene wat ze in het echt zien, met de afbeelding op 
de foto. Vervolgens maken de kinderen een ‘andere’ foto van het object. Hierbij verwoorden ze 
naar elkaar wat er anders is, ze gebruiken dan woorden zoals hiervoor bij reken-wiskundetaal 
beschreven. 

REFLECTIE  5 MINUTEN 
7. Een gesprek na afloop van de speurtocht in de kerk of later op school. De kinderen vertellen hun 

ervaringen, wat ze mooi vonden en wat de meeste indruk heeft gemaakt. De foto’s van de 
puzzeltocht worden vergeleken met de gemaakte foto’s door de kinderen.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0UYtxS451ro&feature=youtu.be
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Bijlage  
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Handleiding 3: Waarom hangt die spiegel daar? 

Doelgroep: groep 1 t/m 4 

Voorbereiding  
• Video waarop je kunt zien hoe het orgel wordt bespeeld: 

https://www.youtube.com/watch?v=eIfyInreN7Q 
• Voor ieder tweetal een handspiegeltje 
• Een grote spiegel op een lange standaard  
• 8 grote vellen met op ieder vel een letter  

Reken-wiskundetaal 
• Spiegelen  
• Begrippen waarmee je kunt benoemen waar iets is zoals voor, achter en naast 

Ontdekking 
De kinderen onderzoeken wat je kunt zien als je in een spiegel kijkt. Ze ontdekken dat je via een 
spiegel delen van de ruimte kunt zien, die je gewoonlijk niet kunt zien als je recht naar voren kijkt.  

VERWONDERING 5 MINUTEN 
1. Bekijk samen met de kinderen het orgel. Laat ze vertellen wat ze zien. Waar wordt het orgel voor 

gebruikt? Hoe wordt het bespeeld? Bekijk samen met de kinderen een stukje van de video waarop 
ze kunnen zien hoe de organist het orgel bespeelt en waarop ze kunnen horen hoe dat klinkt.  

2. Richt de aandacht op het spiegeltje dat bij het orgel hangt. Waarom hangt die spiegel daar? Wil 
de organist zien of zijn haar goed zit? Of zou er een andere reden zijn? Laat de kinderen kort 
reageren. Ze kunnen ideeën opperen, maar verklap nog niet wat het goede antwoord is.  

3. Vertel de kinderen dat ze zelf gaan onderzoeken wat je allemaal kunt zien als je in een spiegel 
kijkt.  

 ONDERZOEKEN 30 MINUTEN 
4. Maak tweetallen. Geef ieder tweetal een spiegeltje. Wat kun je allemaal zien als je in het 

spiegeltje kijkt?  Laat kinderen vertellen. 
5. Geef de kinderen de volgende opdracht: Ga achter elkaar staan. Het voorste kind houdt de spiegel 

vast. Het achterste kind maakt een gebaar, bijvoorbeeld zwaaien. Het voorste kind kijkt in de 
spiegel en onderzoekt wat het kind achter zich doet en doet het na. Klopt het? Wissel dan van 
beurt. Laat de kinderen na afloop kort vertellen hoe het is gegaan. 

6. Geef een nieuwe opdracht. Vraag aan een kind om achter een pilaar te gaan staan. Waarom 
kunnen we dit kind niet meer zien? Laat de kinderen verwoorden dat het niet lukt omdat de pilaar 
ervoor staat. We kunnen niet achter de pilaar kijken. Laat de grote spiegel op de stok zien. Hoe 
zouden we deze spiegel kunnen gebruiken? Hoe kunnen we met deze spiegel het verstopte kind 
toch zien? Laat kinderen hierover nadenken en probeer hun ideeën uit.  

7. Herhaal de activiteit uit stap 6 een paar maal. Vraag steeds aan een kind om zich te verstoppen 
achter een pilaar. Daarna mogen de andere kinderen onderzoeken hoe ze het kind toch kunnen 
zien zonder dat ze op een andere plaats gaan staan. Dit kan als groepsactiviteit met de grote 
spiegel, maar de kinderen kunnen ook in tweetallen werken. In dat geval krijgt één kind het 
spiegeltje en gaat het ergens staan waardoor het andere kind het verstopte kind kan zien.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eIfyInreN7Q
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Extra   
• De activiteit bij stap 6 en 7 wordt moeilijker als je de kinderen eerst laat voorspellen waar de 

spiegel moet komen voordat ze het gaan uitproberen. Dit kun je uitlokken door te vragen: Waar 
denk je dat je moet gaan staan? Hoe ga je de spiegel vasthouden? Naar welke kant moet je de 
spiegel draaien?  

• Je kunt bij stap 6 en 7 ook letters gebruiken waarmee de kinderen elkaar via de spiegel een code 
kunnen doorseinen. Plaats een viertal in de raadskapel. Zij houden de letters omhoog met het 
geheime codewoord. Hoe kunnen we met de spiegel het codewoord zien? 

REFLECTIE  5 MINUTEN 
8. Kom terug op de vraag van de spiegel bij het orgel. Waarom hangt hij daar? Kunnen de kinderen 

dit nu bedenken? Laat kinderen verwoorden dat de spiegel er hangt omdat de organist daarmee 
in de kerk kan kijken. Hij kan bijvoorbeeld de dominee zien, zonder dat hij zich om hoeft te 
draaien. Dat is handig omdat de dominee hem zo kan seinen wanneer hij moet beginnen met 
spelen. Eventueel kun je hier ook het woord ‘spionnetje’ noemen.  

Achtergrondinformatie  

Relatie met wiskunde 
Het gaat er in deze les om dat de kinderen ervaring opdoen met spiegelen. Ze verkennen en 
onderzoeken hoe een spiegel werkt. Dit is een onderdeel van meetkunde. De kinderen benoemen 
steeds wat ze zien, daarmee ontwikkelen ze meetkundetaal.  

Over het orgel 
Het Baderorgel is al heel oud, bijna vierhonderd jaar. Het heet het Baderorgel omdat de Duitser 
Henric Bader het gebouwd heeft. Hij heeft er vier jaar over gedaan. In 1643 was het klaar. Het 
Baderorgel is één van de grootste orgels van Nederland. Er zitten meer dan tweeduizend pijpen in. 
De grootste is vijf meter, de kleinste anderhalve centimeter. Er wordt nog steeds op gespeeld. Niet 
alleen bij kerkdiensten, maar ook bij concerten.  
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Handleiding 4: Kunnen we het symmetrisch maken? 

Doelgroep: groep 5 t/m 8 

Voorbereiding  
• Kopie plattegrond kerk 
• Blanco A4-bladen 
• Kleurpotloden in verschillende kleuren 
• Spiegeltjes 
• Een wand waarop leerlingen gemaakte tekeningen kunnen bevestigen 
• Een spiegelsymmetrische grafsteen 

Reken-wiskundetaal 
• Spiegelsymmetrie 
• Eventueel puntsymmetrie en draaisymmetrie 
• Taal die verband houdt met het gebruiken van een spiegel, zoals rechte hoek maken en spiegelas 

Ontdekking 
Leerlingen ontdekken hoe je een spiegel kunt gebruiken om na te gaan of iets symmetrisch is en dat 
je die ook kunt gebruiken om iets wat bijna symmetrisch is symmetrisch te maken. 

VERWONDERING 10 MINUTEN 
1. Bekijk met de leerlingen het wapen op een spiegelsymmetrische grafsteen in de kerk. Waarom 

zullen ze het op deze manier gemaakt hebben? Vraag door tot de kinderen symmetrie noemen of 
omschrijven. Bespreek met de kinderen dat waarschijnlijk voor een symmetrische figuur gekozen 
is, omdat mensen dat toen, maar ook nu mooi vinden. 

2. Bespreek met de leerlingen dat de figuur op de grafsteen spiegelsymmetrisch is. Dat betekent dat 
je het figuur ook krijgt door een spiegel op de spiegelas te zetten. 

ONDERZOEKEN 30 MINUTEN 
3. Vraag de leerlingen in tweetallen op zoek te gaan naar grafzerken in de kerk die (bijna) 

spiegelsymmetrisch zijn (bijlage).  
4. Laat de leerlingen op de plattegrond aangeven waar de grafstenen liggen. 
5. Laat de leerlingen een grafsteen zoeken die bijna symmetrisch is. Bespreek de vraag: Kunnen we 

het symmetrisch maken? laat de kinderen de grafsteen natekenen, op zo’n manier dat de 
afbeelding nu wel spiegelsymmetrisch is. Laat de leerlingen hierbij eventueel een spiegeltje 
gebruiken. 

6. Laat de leerlingen de tekeningen op een wand bevestigen. 
 
Extra  
• Vertel de leerlingen dat afbeeldingen ook puntsymmetrisch of draaisymmetrisch kunnen zijn. 

Geef hiervan voorbeelden. 
• Vraag de leerlingen om op zoek te gaan naar bijna puntsymmetrische of draaisymmetrische 

voorwerpen. Vraag ze vervolgens om die te tekenen op een manier dat ze werkelijk 
puntsymmetrisch of draaisymmetrisch zijn. 
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REFLECTIE  5 MINUTEN 
7. Bekijk met de leerlingen de tekeningen die ze gemaakt hebben. Kom aan de hand van de 

tekeningen terug op hoe de leerlingen op zoek zijn gegaan naar bijna symmetrische figuren. 
Welke figuren hebben jullie gevonden? En hoe heb je die gevonden? 

8. Laat de leerlingen verwoorden hoe ze van een bijna symmetrisch figuur een werkelijk 
symmetrisch figuur gemaakt hebben. Hoe heb je er een symmetrisch figuur van gemaakt? Ga 
daarbij ook in op het gebruik van een spiegel om te controleren wat je gedaan of gedacht hebt. 

Achtergrondinformatie 

Relatie met wiskunde 
Symmetrie is een meetkundig verschijnsel. Symmetrie heeft verschillende verschijningsvormen. Het 
is vaak zichtbaar in de vormgeving en kunst, maar ook vrijwel alle organismen zijn symmetrisch. 
Symmetrie ontstaat nogal eens uit transformaties als (punt)spiegelen of roteren. 
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Bijlage: Vindplaatsen van (bijna) symmetrische grafzerken 
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Handleiding 5: Waar stond de fotograaf? 

Doelgroep: groep 4 t/m 5 

Voorbereiding  
• Genummerde kaarten met verschillende foto’s van voorwerpen in de 

kerk  
• Kaartjes met een letter (A, B, C, enzovoorts)  
• Voor ieder tweetal een plattegrond van de kerk 
• Wisbordjes of klembordjes 
• Voor ieder groepje van 4 een fototoestel  

Reken-wiskundetaal 
• Standpunt 
• Aangezicht   
• Kijklijn  
• Plattegrond  
• Begrippen waarmee je kunt benoemen waar iets zich bevindt, zoals voor, achter en naast 

Ontdekking 
De kinderen onderzoeken de foto’s die zijn gemaakt van voorwerpen in de kerk. Ze ontdekken dat 
een voorwerp verschillende aangezichten heeft. Door goed naar de foto’s te kijken kunnen ze 
beredeneren waar de fotograaf stond.  

VERWONDERING 10 MINUTEN 
1. Ga samen met de kinderen bij de pilaarschildering staan van Joris en de draak en vertel er iets 

over (zie achtergrondinformatie). Laat de kinderen vertellen wat ze zien. Waarom hangt deze 
afbeelding hier? Vertel de kinderen dat er meer van dit soort afbeeldingen in de kerk zijn te zien.  

2. Vertel de kinderen dat er verschillende foto’s van dit beeld zijn gemaakt. Leg ze op de grond zodat 
de kinderen ze goed kunnen bekijken. Verken samen kort de foto’s. Welke verschillen zie je? Hoe 
komt dat? Laat de kinderen verwoorden dat de foto’s verschillen omdat de fotograaf tekens op 
een andere plek stond. Op welke foto stond de fotograaf dichtbij/veraf? Op welke foto stond de 
fotograaf links/rechts van de afbeelding? Hoe kun je dat aan de foto zien? Op welke foto kun je de 
afbeelding niet in zijn geheel zien? Hoe komt dat?  

3. Wijs de plekken aan waar de fotograaf stond (deze plekken zijn zichtbaar met een kruisje op de 
grond). Leg bij iedere plek een kaartje met een letter. Maak tweetallen. Geef ieder tweetal een 
wisbordje/klembord. Waar stond de fotograaf? Schrijf dit bij iedere foto op. Alle foto’s hebben 
een nummer. Iedere plek heeft een letter. Koppel dit aan elkaar. Bijvoorbeeld: schijf 2A als je denkt 
dat foto 2 is genomen op plek A. Overleg goed met elkaar. Probeer je voor te stellen wat je ziet als 
je op een plek staat.  

4. Bespreek het na. Hoe heb je het ontdekt? Waar heb je op gelet?  

ONDERZOEKEN 30 MINUTEN 
5. Geef ieder tweetal een plattegrond van de kerk en een set met foto’s. Deze foto’s zijn allemaal in 

de kerk gemaakt. Op de plattegrond staan de plekken aangegeven waar de fotograaf stond. 
Iedere plek heeft een letter. Schrijf bij iedere plek op welke foto erbij hoort.  

6. Loop rond, observeer en stel vragen als: Wat zie je als je vanuit dit standpunt kijkt? Wat kun je 
zien en wat niet meer? Laat de kinderen na 15 minuten stoppen. 
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7. Bespreek de opdracht kort na. Concludeer samen met de kinderen dat wat je op de foto’s ziet, 
afhankelijk is van het standpunt van de fotograaf.  

8. Maak groepjes van 4. Geef ieder groepje een fototoestel. De helft van je groepje doet zijn ogen 
dicht. De anderen maken snel een foto van een beeld. Daarna laten ze de foto zien. De kinderen 
bespreken de foto en wijzen de plek aan waar hij is gemaakt. Klopt het? Wissel van beurt. 

 
Extra  
• Laat de kinderen zelf verschillende foto’s maken van een voorwerp. Telkens noteren ze hun 

standpunt op de plattegrond. Dit nemen ze mee naar de klas. Daar kunnen ze er een poster bij 
maken waarop ze uitleggen waarom de foto’s verschillen en hoe dat komt.  

• Laat de kinderen onderzoeken op welke plekken in de kerk ze een voorwerp kunnen zien. Op 
welke plekken in de kerk kun je het voorwerp zien? Op welke plekken lukt dit niet? Hoe kun je dit 
op de plattegrond aangeven? De kinderen onderzoeken waar de kijklijnen lopen en tekenen dit op 
de plattegrond.  

• Maak een stilleven van enkele voorwerpen die eenvoudig zijn na te tekenen. Dit kan in de kerk, 
maar ook in de klas. Plaats een groepje kinderen op verschillende plekken rondom dit stilleven en 
laat ze een schets maken van wat ze zien. Leg daarna de verschillende tekeningen naast elkaar. 
Welke verschillen zie je? Kun je ze verklaren? Op welke plek heeft de tekenaar gezeten? 

REFLECTIE  5 MINUTEN 
9. Bespreek enkele foto’s die de kinderen hebben gemaakt. Kom terug op de vraag uit het begin van 

de les. Waar stond de fotograaf? Laat de kinderen aan de hand van verschillende vragen 
verwoorden wat ze hebben ontdekt: 
- Wat gebeurt er als je verder weg staat? (Het beeld van het voorwerp wordt kleiner, je ziet meer 

van de ruimte eromheen.) 
 - Wat gebeurt er als je dichterbij komt? (Het beeld van het voorwerp wordt groter, sommige 

delen kunnen buiten de foto vallen.)  
- Hoe komt het dat je verschillende foto’s kunt maken van hetzelfde voorwerp? (Je kunt een 

voorwerp vanuit verschillende standpunten bekijken. Telkens zie je een ander aangezicht.) 
- Op welke plekken in de kerk kun je een voorwerp zien? Op welke plekken lukt dit niet? (Het 

voorwerp moet binnen je blikveld vallen. Dit kun je op een plattegrond met kijklijnen aangeven.)  

Achtergrondinformatie 

Relatie met wiskunde 
In deze activiteit doen de kinderen ervaring op met ruimtelijk redeneren. Ze verkennen en 
onderzoeken wat je kunt zien als je een voorwerp vanuit verschillende standpunten bekijkt en leren 
hoe je aan de hand van kijklijnen kunt beredeneren vanaf welke plek een foto is gemaakt. Dit is een 
onderdeel van meetkunde. De kinderen benoemen steeds wat ze zien. Daarmee ontwikkelen ze de 
taal die nodig is om hun ervaringen en redeneringen met anderen te delen. De kinderen kunnen 
behalve met woorden, ook met tekeningen (plattegrond) communiceren. Hiermee leren ze om de 
werkelijkheid op schematische wijze weer te geven.  
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De pilaarschildering van Sint Joris 

Sint Joris had een draak gedood en werd daarom een beroemde heilige. Ook toen hij al lang dood 
was, dachten mensen dat hij hen kon beschermen tegen ziekte. Er heeft vroeger bij deze schildering 
een tafel (altaar) gestaan. Daar staken mensen een kaarsje aan, en vroegen ze Sint Joris om hulp en 
bescherming. Ook bij de andere schilderingen hebben altaren gestaan.  

Lang, lang geleden gebeurde er elk jaar iets vreselijks in een stad, gewoon hier in Nederland. In die 
stad leefde toen een draak. Een draak met wel vier koppen en een vreselijke adem. Deze draak wilde 
elk jaar een mooi jong meisje om haar lekker op te peuzelen. De koning van die stad deed elk jaar 
papiertjes met de namen van alle meisjes in de stad in een grote ton en dan werd er eentje 
getrokken. De naam die op het papiertje stond was van het meisje dat de draak werd gestuurd. 
Elk jaar waren de bewoners bang; welk meisje zou naar de draak moeten? r was een jaar dat de 
koning zich een hoedje schrok toen hij een meisje moest kiezen. Op het papiertje stond de naam van 
zijn dochter, de prinses! Wat moest hij doen? Hij kon natuurlijk niet een ander papiertje pakken. Hij 
durfde het niet aan de koningin te vertellen. In plaats daarvan bedacht hij dat hij een wedstrijd zou 
maken. Hij vroeg alle ridders van het land om mee te doen en de draak te doden. Maar niemand 
durfde. Een gewone man, Joris, zei tegen de koning dat hij de draak wel durfde aan te vallen. De 
koning vond het goed. Hij mocht het paard en het zwaard van de koning lenen. Daar ging hij, op zoek 
naar de draak. Opeens stopte het paard met lopen. In de verte hoorde Joris de draak brullen: 
Wrraaaauuuw! Joris werd wel een beetje bang maar ging toch op het geluid af. En daar was de draak. 
Hij brulde, spuwde vuur en probeerde Joris van het paard te stoten. Joris pakte het zwaard van de 
koning stevig vast, en zwaaide en stak er op los. Het duurde lang voordat Joris de draak eindelijk 
dood maakte. Joris was nog net sterk genoeg om één van de hoofden van de draak af te hakken. Die 
liet hij aan de koning zien als teken dat de draak echt dood was. "Gefeliciteerd," zei de koning, "jij 
bent een echte held! Nu mag je met mijn dochter trouwen en ben je voortaan een echte ridder." 
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Bijlage  

 
Pilaarheilige  

     
Maria op de maan 

     
Kroon  

     
Preekstoel  
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Baderorgel  
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Handleiding 6: Hoe hoog is de kerk? 

Doelgroep: groep 6 t/m 8 

Nodig  
• Voor alle kinderen het werkblad ‘Hoe hoog is de kerk?’ 

(bijlage) en een pen. 
• De vierkante hoogtemeter, zie foto’s verderop. 
• Een meetlint van ongeveer 20 meter. Eventueel te maken als 

een touw met markeringen. Alternatief is een klikwiel. 
• Voor elk groepje een latje van ongeveer 80 cm. 
• Voor elk groepje een werkblad met de plattegrond van de 

kerk. 
• Schilderstape om stappen van 1 meter uit te zetten.  
• Flipover of een groot tekenvel. 

Voorbereiding  
• Kies een plek waar de zijmuur van beneden tot boven zichtbaar is en waar op de vloer een 

afstand uitgezet kan worden zonder dat kerkbanken of stoelen in de weg staan. In de 
Walburgiskerk is dat achterin de rechter zijbeuk. 

• Zet met schilderstape streepjes op de vloer, steeds 1 meter van elkaar. De leerlingen oefenen 
daarop het zetten van stappen van 1 meter. Maak voor elk groepje leerlingen een baan. 

Ontdekking 
De kinderen onderzoeken hoe je de binnen-hoogte van de kerk kunt weergeven als een afstand op 
de vloer. 

VERWONDERING 10 MINUTEN 
1. Het eerste dat opvalt als je een kerk binnenkomt is dat zo’n kerk zo hoog is. Laat de kinderen de 

ruimte in de kerk vergelijken met die in hun huis of in de school: daar is het plafond veel lager. 
Zo’n hoge ruimte is heel mooi, maar als je de kerk zou willen verwarmen is zo’n hoge ruimte niet 
erg praktisch. Vroeger werden kerken echter niet verwarmd; je hield je jas aan. 

2. Laat nadenken over de vraag: Hoe hoog is de kerk? De belangrijkste reden is dat een kerk een 
belangrijk gebouw is en dat wordt benadrukt door hem groot en hoog te maken. 

ONDERZOEKEN VAN HOOGTEMETING, MET DE HELE GROEP 20 MINUTEN 
3. Geef de kinderen het blad ‘Hoe hoog is de kerk?’, met een zijaanzicht van de kerk, en laat daarop 

schetsen hoeveel verdiepingen een flat zou hebben die even hoog is als de binnenruimte van de 
kerk. Laat kinderen vertellen waarop ze hun schatting baseren.  
Vraag ook hoeveel meter de kerk hoog is, hierbinnen. Dat kunnen kinderen bijvoorbeeld doen 
door per verdieping 3 meter te rekenen. Laat voorlopig nog in het midden wat het precieze 
antwoord is. 

4. Laat de leerlingen zich nu de volgende situatie voorstellen. Er hangt een touw langs de muur, 
vanaf het hoogste punt. Het is zo lang dat het precies tot de vloer komt. Er hangt een bordje bij 
met: ‘Niet aankomen!’ Stel je nou voor dat je toch zachtjes aan het touw trekt en dat het dan 
naar beneden valt! De vraag is: als je dat touw op de grond legt, van de muur tot ergens in de 
kerk, waar zou het eind van dat touw dan komen? 
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Een paar kinderen mogen een plek kiezen; ze gaan staan waar volgens hen het uiteinde van het 
touw zou liggen. Laat de anderen vertellen wie van die kinderen waarschijnlijk gelijk heeft. 

5. ‘Hoe zouden we uit kunnen zoeken tot waar het touw precies zou komen?’ Vraag suggesties en 
bespreek die.  

6. Wijs op het werkblad met de doorsnede van de kerk en vraag de kinderen om te tekenen waar 
het touw precies terecht komt. Stimuleer hen om hulplijnen te tekenen. 

 

  
 

7. Maak op een flipovervel een schets als hierboven, maar eerst nog zonder de diagonaal. We 
moeten als het ware een heel groot vierkant maken in de kerk. Vraag hoe we dat zouden kunnen 
doen. De diagonaal van een vierkant deelt de hoek precies doormidden, de hoeken zijn 45 
graden. 

 
8. Doe, zonder er iets bij te zeggen, voor hoe je de vierkante hoogtemeter kunt gebruiken. Hou de 

hoogtemeter bij je oog en kijk naar de muur die je op wilt meten. Loop heen en terug totdat je 
het punt vindt waar het blauwe latje de muur precies afdekt tot aan de bovenkant. Wanneer je 
de hoogtemeter horizontaal houdt komt de onderkant van het blauwe latje dan iets boven de 
vloer, om precies te zijn: tot net zo hoog als jouw eigen oog. 
Zeg dat je nu staat op de plek waar dat touw ongeveer zou komen en laat de leerlingen verklaren 
waarom dat zo zou zijn. Het antwoord is dat je een denkbeeldig groot vierkant maakt in de kerk, 
net zoals het vierkant op de hoogtemeter. 
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Het klopt niet helemaal dat het touw zou komen tot waar je nu staat, want je moet de lijn als het 
ware nog doortrekken tot op de vloer, dus ongeveer anderhalve meter achter je.  

9. Laat een paar kinderen met de hoogtekijker hetzelfde doen. Besluit dan wat de juiste plek op de 
vloer is. Laat opmeten hoe ver het is van de muur tot aan die plek. Dat is ook de hoogte van de 
kerk.  

10. Vertel dat er nog allerlei andere manieren zijn om hoogte te meten. Een aantal daarvan komen 
eigenlijk neer op wat we net deden met de hoogtemeter. Doe nu de methode met het laatje 
voor. 

           
Eerst meet je hoe lang het latje eigenlijk zou moeten zijn als het zo lang was als je uitgestrekte 
arm. Hou je vingers op dat punt. Hou het latje nu rechtop en gebruik het op dezelfde manier als 
het latje van de vierkante hoogtemeter. Alleen het stuk boven je vingers doet mee: dat stuk is 
even lang als je gestrekte arm. 

11. Laat de leerlingen verklaren waarom je zo in feite hetzelfde doet als met de vierkante 
hoogtemeter. Omdat er niet voor elk groepje een meetlint is moeten de leerlingen leren om 
stappen van 1 meter te maken. Ze kunnen dan de afstand tot een muur afpassen met stappen. 
Op de vloer staan streepjes, steeds om de meter. De leerlingen oefenen het zetten van stappen 
van precies 1 meter. 

 ONDERZOEKEN, IN KLEINE GROEPJES 10 MINUTEN 
12. De kinderen worden opgedeeld in kleine groepjes. Elk groepje krijgt een latje en plattegrond van 

de kerk. Ze mogen zelf kiezen welke hoogtes ze willen gaan opmeten. Op de plattegrond geven 
ze aan waar ze de hoogte gemeten hebben, en daarbij de hoogte in meters. 

REFLECTIE  5 MINUTEN 
13. Bespreek wat de leerlingen gevonden hebben. Vraag leerlingen om nog eens uit te leggen hoe je 

met zo’n latje de hoogte van iets kunt bepalen, en waarom die manier werkt. 
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Bijlage: werkblad, hoe hoog is de kerk?  
 

 

1. Teken naast de kerk een flat die net zo 
hoog is als het witte stuk, dat is de ruimte 
waar je nu bent. Teken de verdiepingen van 
die flat. 

 

2. Stel je voor dat er een touw zou hangen 
langs de muur, helemaal van bovenaan. Als 
je dat touw op de grond zou leggen, tot 
hoever zou het dan komen? 
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Handleiding 7: Kun jij tekenen als Saenredam? 

Doelgroep: groep 5 t/m 8 

Nodig  
• Powerpoint ‘Tekenen als Saenredam’ (niet opgenomen in dit boekje).  

 

  
• De pilaren-perspectief-demonstratie-set en het erbij behorende doorzichtige vel met een 

afbeelding van de pilaren. Pilaren zijn verzendkokers van 5 x45, met strepen op 4,5 cm, 9cm en 
26,5 cm. Eventueel een groot vel voor op de tafel met daarop aangegeven waar de kokers 
moeten worden neergezet.  

• Doorzichtige vellen met schetsen van de kerk en daarover perspectieflijnen. Gemaakt op basis 
van foto’s die op verschillende plekken in de kerk zijn gemaakt. Op elk vel staat een letter. 

• Afdrukken van de foto’s op basis waarvan de doorzichtige vellen zijn gemaakt. 

          
• Voor elk groepje leerlingen een werkblad met de plattegrond van de kerk. 

Voorbereiding 
• Zet de powerpoint presentatie klaar. 
• Zet de zes kokers van de demonstratie-set op een tafel. De kokers staan  op een tafel van 80 cm 

breed, dus de kokers op een afstand van 75 cm, middelpunten. Achter elkaar op 40 cm afstand 
(middelpunt of voorkant).  

Ontdekking 
De kinderen maken kennis met een paar basisregels voor het tekenen met perspectief. 

VERWONDERING 10 MINUTEN 
1. Vraag kinderen om te beschrijven wat hen opviel toen ze de kerk binnen kwamen of wat ze zien 

als ze om zich heen kijken. Ze zullen zeggen dat de kerk heel groot en heel hoog is. Waarschijnlijk 
noemen ze ook de pilaren, al kennen misschien niet alle kinderen dat woord. Bespreek de functie 
van de pilaren, ze steunen het dak. In zo’n grote kerk zijn een heleboel pilaren nodig. Wijs er op 
dat de pilaren steeds op dezelfde afstanden staan van elkaar. 
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2. Laat het begin van de powerpoint zien. Saenredam leefde van 1597 tot 1665 en schilderde vooral 
kerkinterieurs, de binnenkant van kerken. Hij heeft geen schilderij gemaakt van de 
Walburgiskerk, maar dat had hij best kunnen doen, want de kerk was er al in zijn tijd. Laat de 
schilderijen zien zonder veel uitleg. Het gaat er vooral om dat de kinderen ervaren hoe precies al 
die kerkinterieurs geschilderd zijn; het lijken wel foto’s. Na de schilderijen volgt een foto van de 
Walburgiskerk, genomen zoals Saenredam het zou schilderen. 

3. Daarna komt de vraag hoe Saenredam zulke nauwkeurige schilderijen heeft kunnen maken. In 
zijn tijd waren er nog geen fototoestellen en toch lijken zijn schilderen op foto’s. 

ONDERZOEKEN 30 MINUTEN 
4. Bespreek hoe Saenredam meetkunde gebruikte. Hij maakte schetsen in de kerk en maakte 

daarna in zijn atelier een heel precies schilderij door allerlei hulplijnen te trekken. Bespreek wat 
een verdwijnpunt is. Ondersteun dit met de plaatjes van het tweede deel van de powerpoint. 

5. De pilaren van de demonstratieset staan op een tafel. Een van de kinderen krijgt het doorzichtige 
vel met de  perspectieftekening van de demonstratiepilaren en zoekt een plek waar de 
perspectieftekening precies valt over wat je ziet van de demonstratie-pilaren. Kind houdt het 
transparante vel tussen oog en de pilaren-opstelling.  
Eén oog dicht doen maakt het veel makkelijker. Vraag waarom je beter met één oog kunt kijken. 

6. Het is belangrijk om het vel op de juiste hoogte te houden, dat wil zeggen, op precies dezelfde 
hoogte als de foto gemaakt is. Wat helpt is dat één lijn precies horizontaal loopt, dat is de hoogte 
van de camera. 

7. Laat ook een paar andere kinderen het juiste kijkpunt zoeken. De andere kinderen kunnen het 
later doen. 

8. Leg de opdracht uit. Er is een aantal schetsen afgedrukt op 
vellen van doorzichtig plastic. Ze zijn gemaakt op basis van 
foto’s van de kerk. Elk groepje krijgt zo’n vel en moet in de 
kerk zoeken waar de foto gemaakt is. Heb je de plek 
gevonden dan zet je de letter van de sheet op de plattegrond 
van het werkblad. Kijk of de perspectieflijnen inderdaad 
passen bij de gekozen plek. Als je klaar bent haal je bij de 
leerkracht een nieuwe doorzichtig vel. 

REFLECTIE  5 MINUTEN 
9. Bespreek met de kinderen hun ervaringen. Laat de leerlingen vertellen wat ze nu weten over 

perspectief, en ook welke vragen ze hebben. 
10. Laat als afsluiting de video zien die museum Boijmans van Beuningen heeft laten maken voor de 

Grote Rekendag van 2015: https://vimeo.com/118481400 
 
Extra  
De Grote Rekendag 2015 heeft voor groep 7 en 8 een hele set opdrachten rond perspectief. 
https://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28238/ 

Achtergrondinformatie 

Zie het artikel achterin dit boekje: 
Galen, F. van & Markusse, A. (2020). Meetkundig kijken. Rekenen-wiskunde buiten de school. 
Volgens Bartjens, 39 (5), p. 14-17.  

https://vimeo.com/118481400
https://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/28238/
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Bijlage  
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Handleiding 8: Waarheen kijkt de torenwachter? 

 

  

Doelgroep: groep 6 t/m 8 

Voorbereiding  
• Google Maps. 
• Kleurenkopieën van een kaart van de omgeving van de kerk. 
• Foto’s genomen vanaf de toren van de kerk. 
• A4-bladen. 
• (Kleur)potloden. 

Reken-wiskundetaal 
• Viseerlijn 
• Lokaliseren 
• Begrippen om richting aan te geven 

Ontdekking 
Leerlingen ontdekken hoe je van blik kunt wisselen tussen een bovenaanzicht, namelijk de weergave 
van een gebied op een kaart, en een perspectiefafbeelding in horizontale richting. 

VOORWERK OP SCHOOL 20 MINUTEN 
1. Bekijk op school met behulp van Google Maps met de kinderen de omgeving van de kerk en de 

rest van Zutphen. Laat ze de kerk aanwijzen op het scherm. Hoe weet je dat dat de kerk is? 
2. Benoem gebouwen, (spoor)wegen en waterwegen in de buurt. 
3. Bekijk met de kinderen foto’s die vanaf de toren van de kerk zijn gemaakt. Wat zie je op de foto? 

Wijs op Google Maps aan waar dat te zien is? 

VERWONDERING 10 MINUTEN 
4. Bekijk met de kinderen de maquette van Zutphen. Vraag de kinderen om de kerk aan te wijzen. 

Bespreek of de kinderen hier ook terugvinden wat ze eerder bekeken op de foto’s. 
5. Vertel de kinderen over de torenwachter (zie bijlage 1) die tot het begin van de vorige eeuw in 

de toren werkte. Hij moest in de gaten houden of er brand was in de stad, en als dat zo was, de 
brandweer waarschuwen met een toeter. Aan de toren hing hij dan een vlag of een lamp zodat 
de brandweer wist aan welke kant van de stad ze moesten zijn. Wijs de toren aan op de kaart. 
Laat de foto zien die daar gemaakt is (bijlage 2). 

6. Vraag de kinderen in welke richting de torenwachter de vlag heeft uitgehangen. Waarheen kijkt 
de torenwachter? Zou hij vaak in deze richting kijken? Waarom wel/niet?  
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7. Bespreek verschillende redeneringen van leerlingen, waarmee ze beargumenteren waarom de 
torenwachter een specifieke richting op keek (bijvoorbeeld: het oudste stuk stad had nog veel 
hout in de huizen, die dicht op elkaar staan). 

PUZZELEN EN ONDERZOEKEN 20 MINUTEN 
8. Bekijk met de kinderen de kaart van Zutphen. Vraag ze op de kaart (bijlage 3) een gebied aan te 

wijzen. Vraag de kinderen zich in te beelden dat zij bovenop de toren staan en naar dit gebied 
kijken. Wat zou je dan zien? 

9. Vraag de kinderen in een duidelijke schets aan te geven hoe volgens hen het uitzicht is in de 
door hen gekozen richting. Maak een schets van wat je ziet als je in de richting kijkt die je 
bedacht had? 

 
Extra  
• Laat leerlingen een panoramafoto (360°) schetsen. 

REFLECTIE  20 MINUTEN 
10. Laat de kinderen met de door hen gemaakte tekeningen naar de uitkijkgalerij van de toren gaan. 
11. Stimuleer de kinderen om hun tekening te vergelijken met het echte uitzicht. 
12. Loop weer naar beneden en bespreek daar met de leerlingen wat hen is opgevallen bij het 

vergelijken van de tekeningen en het echte uitzicht. Vraag naar redeneringen als dichtbij/veraf, 
groot/klein, verschil plattegrond/realiteit.  

Achtergrondinformatie 

Relatie met wiskunde 
Kijkmeetkunde is een onderdeel van de meetkunde waarbij geredeneerd wordt aan de hand van 
viseerlijnen (kijklijnen). Dat moet in deze opdracht in gedachten gebeuren. Bovendien moeten de 
leerlingen de viseerlijnen drie dimensionaal beschouwen, waarbij ze een bovenaanzicht moeten 
vertalen naar verschillende zijaanzichten. 
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Bijlage 1: de torenwachter  
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Bijlage 2: Foto vanaf de toren 
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Bijlage 3: Kaart van Zutphen - centrum 
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Bijlage 4: Foto’s vanaf de toren, met de klok mee vanaf het zuiden 
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Handleiding 9: Hoe lang brandt een kaars? 

Doelgroep: groep 5 t/m 8 

Voorbereiding in de kerk 
• Liniaal  
• Meetlint  
• Keukenweegschaal 

Voorbereiding in de klas 
• Pakken met theelichtjes met verschillende branduren 
• Linialen  
• Keukenweegschaal   

Reken-wiskundetaal 
• Lengte, hoogte, dikte, breedte 
• Centimeter 
• Liniaal en meetlint 

 
Ontdekking 
De kinderen schatten hoe lang een altaarkaars kan branden. Ze ontdekken dat je hiermee de tijd kunt 
meten.  
 
NB: Deze activiteit is in dit boekje een buitenbeentje want het gaat hier om een meetactiviteit.  

VERWONDERING (IN DE KERK) 10 MINUTEN 
1. Bekijk met de kinderen de grote altaarkaars. Bespreek met de kinderen waarvoor deze wordt 

gebruikt.  

2. Praat met de kinderen over de grootte en het gewicht van de kaars. Hoe hoog zal hij ongeveer 
zijn, hoe dik en hoe zwaar? Hoe kun je dit schatten? Laat kinderen verschillende ideeën opperen. 
Bijvoorbeeld: de lengte kun je schatten door de kaars te vergelijken met je eigen lichaamslengte. 
De dikte kun je opmeten met je pink. Een pink is ongeveer 1 centimeter dik. Het gewicht kun je 
schatten door in gedachten te denken aan een literpak melk en de kaars hiermee te vergelijken.  

3. Laat de kinderen hun schattingen controleren. Meet samen hoe hoog, dik en zwaar de kaars is. 
Noteer de uitkomsten. 

4. Stel nu de vraag: Hoe lang brandt de kaars? Kunnen de kinderen inschatten hoe lang zo’n grote 
altaarkaars brandt? Vertel de kinderen dat ze dit later op school gaan onderzoeken.  

PUZZELEN EN ONDERZOEKEN (IN DE KLAS) 20 MINUTEN 
5. Bekijk samen met de kinderen de doosjes met theelichtjes. Laat ze vertellen wat ze op de 

verpakking zien. Bespreek de term ‘branduren’. Weten de kinderen wat dit betekent?  

6. Laat de kinderen terugdenken aan de grote altaarkaars uit de kerk. Zet de gevonden 
meetresultaten van de hoogte, dikte en gewicht op het bord. Vraag: Hoe kunnen we met deze 
meetgegevens en de waxinelichtjes onderzoeken hoe lang de grote kaars ongeveer kan branden? 
Bespreek met de kinderen dat je hiervoor moet weten hoe vaak een waxinelichtje in de grote 
kaars past.  
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7. Maak groepjes en geef ieder groepje een waxinelichtje. Laat ze zelf bedenken hoe ze dit kunnen 
opmeten. Ze kunnen bijvoorbeeld opmeten hoeveel waxinelichtjes je moet stapelen om een 
toren te krijgen die net zo hoog is als de kaars. Ze kunnen de waxinelichtjes ook wegen en dit 
gewicht vergelijken met die van de grote kaars.  

8. Laat de kinderen met de uitkomsten van hun onderzoek, een schatting maken van de branduren 
van de grote altaarkaars.   

REFLECTIE  10 MINUTEN 
9. Bespreek samen de uitkomsten. Welke verschillen zijn er? Kunnen de kinderen verwoorden 

waardoor deze verschillen zijn ontstaan? Zien ze in dat het vergelijken van het gewicht 
waarschijnlijk de meest betrouwbare schatting geeft? 
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