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LES 1  HOE ZIET JOUW STAMBOOM ERUIT?  

 

 

De oma van de oma van mijn oma  

Auteur: Marc ter Horst – Illustrator: Eliane Gerrits – Uitgeverij: Gottmer  

Met dit boek duik je de geschiedenis in. Hoe leefde de oma van je oma? En daar de oma van? Van theekransje 

tot Facebook, van paard tot elektrische fiets en van ganzeveer tot smartphone. Een vrolijk geschiedenisboek 

voor nieuwsgierige kinderen. 

 

Les 1 Hoe ziet jouw stamboom eruit? – intro  

Je opa’s en oma’s, een stiefvader, drie ooms en 5 tantes…Ze passen allemaal in een stamboom! Weet jij wie 

jouw voorouders zijn en waar ze vandaan komen?  

Ontwikkelingsgebied:  wereldoriëntatie, burgerschap 

Materialen:   het boek De oma van de oma van mijn oma; 

digibord: filmpje Veelkleurig Nederland; 

digibord: voorbeeld stamboom; 

A3 geprint “invulblad stamboom” voor elke lln. 

Duur van de les:  60 minuten 

 

Stap 1: introductie van het boek 

 lees een aantal hoofdstukken voor in de klas, waaronder in elk geval de volgende twee: 

- Mijn opa is tegen vluchtelingen, blz. 32 

- Mijn opa heette Theodorus Johannes ter Horst, blz. 88 

 vraag: De oma van je oma: hoe ver ga je dan terug in de tijd? Over welk jaar spreken we dan 

ongeveer? En de opa van je opa van je opa? In welke tijd leefde hij ongeveer? 

Stap 2: filmpje Veelkleurig Nederland 

 Kijk het filmpje “Veelkleurig Nederland” van het Klokhuis 
https://www.canonvannederland.nl/nl/gastarbeiders 

 Bespreek en vraag… Elke familie ziet er anders uit. Net als in het boek en net als in het filmpje. 

Sommige kinderen hebben misschien wel drie opa’s. Of twee mama’s. Of vier zussen. Dat kan 

allemaal .   

Misschien kwam de oma van jouw oma ook wel uit een ander land hier naartoe? Stel vragen aan de 

leerlingen over hun familie. Weten ze misschien waar de oma van de oma van hun oma woonde? 

Stap 3: stamboom 

 Bekijk een aantal voorbeelden van ingevulde stambomen met de leerlingen. 

 Laat het invulblad voor de leerlingen zien. Denken ze dat ze dit helemaal kunnen invullen? 

 Deel het invulblad uit.  

 Vraag de leerlingen om nu de stamboom van hun eigen familie in te vullen.  

 De leerlingen laten hun stambomen aan elkaar zien en vertellen over hun families. 
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LES 2 DE NEDERLANDSE TAAL  

 

De oma van de oma van mijn oma  

Auteur: Marc ter Horst – Illustrator: Eliane Gerrits – Uitgeverij: Gottmer  

Met dit boek duik je de geschiedenis in. Hoe leefde de oma van je oma? En daar de oma van? Van theekransje 

tot Facebook, van paard tot elektrische fiets en van ganzeveer tot smartphone. Een vrolijk geschiedenisboek 

voor nieuwsgierige kinderen. 

 

Les 2 De Nederlandse taal – intro 

“Hebban olla vogala nestas hagunnan, hinase hic anda thu. Wat unbidan we nu” 

Het zijn twee regels uit een middeleeuws liefdesliedje. Een Nederlands liedje zelfs! Een liedje van verlangen 

van zo’n duizend jaar oud. En het betekent zoiets als 'Alle vogels zijn al aan het nestelen, behalve ik en jij. 

Waar wachten we nog op?'  

Ontwikkelingsgebied:  Nederlandse taal en geschiedenis 

Materialen:   het boek De oma van de oma van mijn oma; 

digibord: filmpje Hebban olla vogala; 

digibord: voorbeelden poesiealbum, -versjes en -plaatjes, teksten over vriendschap, 

afkortingen WhatsApp; 

papier, pennen, (kleur-)potloden, stiften en eventueel een computer. 

Duur van de les:  60 minuten 

 

Stap 1: introductie van het boek 

 lees een aantal hoofdstukken voor in de klas, waaronder in elk geval de volgende twee: 

- Mijn oma spreekt Nederlands, blz. 50 

- Mijn oma zit op Facebook, blz. 86 

- Optioneel: mijn oma stuurt een appje, blz. 58 

- Optioneel: mijn oma schrijft een brief op de pc, blz. 66 

 vraag: Wiens opa en oma gebruiken Facebook? Of andere apps? Wiens opa en oma gebruiken 

bijvoorbeeld WhatsApp? Begrijpen ze de berichtjes die jij naar ze stuurt (emoticons, afkortingen)? 

Wie van de leerlingen heeft er nog een vriendenboekje? En wie kent het ‘poesiealbum’,  de versjes en 

de plaatjes daarin? 

Stap 2: filmpje Hebban olla vogala 

 Kijk het filmpje “Hebban olla vogala” van Het Klokhuis  
https://www.canonvannederland.nl/nl/hebbanollavogala 

 Bespreek en vraag... Het was heel bijzonder dat er een Nederlands zinnetje in een boek stond, omdat 

Latijn de schrijftaal was en het Nederlands alleen een spreektaal. Dat taal verandert, blijkt wel uit dat 

zinnetje en uit hoe we nu met elkaar praten. Is er bij jou verschil tussen hoe je praat of schrijft? Welk 

verschil wel of niet? Wie appt er wel eens? Wat voor taal gebruik je dan? Volledige zinnen, 

afkortingen?  Wie gebruikt er woorden uit andere talen? Welke woorden bijvoorbeeld?  
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LES 2 DE NEDERLANDSE TAAL  

 

 

Stap 3: “poesieversjes” 

 Bekijk een aantal voorbeelden van poesieversjes, leuke teksten en plaatjes voor social media om te 

delen met elkaar, lijst met afkortingen app-taal met de leerlingen. Wat kennen ze wel / niet?  

 Vraag de leerlingen om nu voor een vriend of vriendin twee ‘poesieversjes’ te schrijven: een versje 

met een wens voor de vriend(in), of iets over hun vriendschap, iets wat ze samen graag doen of nog 

eens zouden willen doen samen. Eentje in de huidige taal, met pen, potlood en/of stift. Eentje in een 

‘taal van de toekomst’, met afkortingen, emoticons, eventueel op de computer.  

 De leerlingen laten elkaar hun poesieversjes horen en praten over hoe zij denken dat taal zal 

veranderen in de toekomst.  
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LESBRIEF DE OMA VAN DE OMA VAN MIJN OMA   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het boek ‘De oma van de oma van mijn oma’ en deze lesbrief worden u aangeboden door 

KOEPEL en Nieuwe Nobelaer te Etten-Leur 

Ontwikkeling en uitwerking:  

Eline Troost 

Lees-/mediaconsulent Nieuwe Nobelaer  

 


