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Doelgroep: 
Onderwijsniveau: 

Cultuurkuur organisatie id: 

Van: 
Tot: 

Reserveren kan tot: 

Leerkrachten
basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/basisonderwijs)

Gewoon-basisonderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-basisonderwijs)
Gewoon-lager-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/gewoon-lager-onderwijs)

1ste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-graad)
2de-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-graad)
3de-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/3de-graad)

Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers (OKAN) (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan)

Secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/secundair-onderwijs)
Voltijds-gewoon-secundair-onderwijs (/onderwijsniveau-cultuurkuur/voltijds-gewoon-
secundair-onderwijs)

eerste-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/eerste-graad)
1ste-leerjaar-A (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar)
1ste-leerjaar-B (/onderwijsniveau-cultuurkuur/1ste-leerjaar-b)
2de leerjaar (/onderwijsniveau-cultuurkuur/2de-leerjaar)
beroepsvoorbereidend-leerjaar (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/beroepsvoorbereidend-leerjaar)

tweede-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad)
tweede-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-aso)
tweede-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-kso)
tweede-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/tweede-graad-tso)

derde-graad (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad)
derde-graad-ASO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-aso)
derde-graad-KSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-kso)
derde-graad-TSO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/derde-graad-tso)

Onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-OKAN (/onderwijsniveau-
cultuurkuur/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers-okan-0)

Deeltijds-kunstonderwijs-DKO (/onderwijsniveau-cultuurkuur/deeltijds-kunstonderwijs-dko)
Beeldende-en-audiovisuele-kunst (/onderwijsniveau-cultuurkuur/beeldende-en-audiovisuele-
kunst)
muziek (/onderwijsniveau-cultuurkuur/muziek)
Woordkunst-drama (/onderwijsniveau-cultuurkuur/woordkunst-drama)
dans (/onderwijsniveau-cultuurkuur/dans)

Leni Hendrickx
6d9c9edd-c67b-414b-b5fd-cbb124a25cda

Samen met je klas ga je actief historisch denkend aan de slag en ontdek je hoe de 17-eeuwse processen
en con�icten tussen inwoners van Herselt en Westerlo en de graven de Merode tot de verbeelding spreken.
Leerlingen van de lagere school laten hun creativiteit de vrije loop. Leerlingen uit het secundair kruipen zelf
in de huid van rechter. Kraak jij het mysterie?

Waar
leni.hendrickx@kogeka.be
Deze klasbak komt naar jou toe
2235
Westmeerbeek
Mevr. Leni Hendrickx leidt in jouw klas een didactisch en historisch verantwoorde con�ictsituatie in goede
banen. De activiteit past binnen de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs.

Wanneer
ma, 25/04/2022 - 13:00

do, 28/04/2022 - 16:30

Reservering
vr, 15/04/2022 - 17:00
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https://erfgoeddag.be/onderwijsniveau-cultuurkuur/eerste-graad
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Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in samenwerking met de
erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel.

© 2022 FARO Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, coördinatie erfgoeddag.

Aantal plaatsen: 
E-mailadres reserveren: 

Toegankelijkheid doelgroep: 

Nog te bepalen
leni.hendrickx@kogeka.be (mailto:leni.hendrickx@kogeka.be)

Bereikbaar

(http://www.b-rail.be/main/N/) 

(http://reisinfo.delijn.be/reisinfo/) 

(http://www.blue-bike.be)

Toegankelijkheid
Toegankelijkheid: geheel

Voor iedereen

Kinderen
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Leaflet (http://leafletjs.com) | OSM Mapnik
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