De heemkundekringen in Bernheze: De elf Rotten (Heesch), De Nistelvorst (Nistelrode), De Wojstap ( Heeswijk-Dinther).

Educatief erfgoedprojecten bij het lespakket Tonnie en Kee in Keutelree.
Aanleiding.
De groepen 3 van alle basisscholen in de gemeente Bernheze gebruiken het
lespakket “Tonnie en Kee in Keutelree”. In dit lespakket wordt een vergelijking
gemaakt tussen de jaren 50 van de vorige eeuw en het heden. In de handleiding
van het lespakket wordt de suggestie gedaan de hulp in te roepen van een
Heemkundekring (HKK). De Bernhezer heemkundekringen hebben in en na
overleg besloten een project op te zetten met als doel de scholen te
ondersteunen bij de uitvoering van genoemd lespakket.
Uitgangspunten.
Een van de doelstellingen van de heemkundekringen is het opzetten van
educatieve projecten voor de jeugd. De suggestie de heemkundekring te
betrekken bij de uitvoering en verdieping van genoemd lespakket sluit naadloos
aan bij deze doelstelling. Immers, voor ontwikkelen en versterken van historisch
besef is het van belang dat kinderen kennis maken met de geschiedenis van de
omgeving en het dorp waarin zij wonen. Tevens sluit het aan bij de doelstelling
van heemkundekringen in het algemeen nl.:
Het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling voor plaats en streek en
het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip
heemkunde behoren, zoals de plaatselijke geschiedenis, het volksleven,
landschap en milieu.
Een belangrijke doelstelling van HKK is ervoor te zorgen dat leden en niet-leden
regelmatig het verenigingsgebouw bezoeken, omdat daar iets te doen en iets te
zien is, zodat het een levendig centrum wordt van de HHK. De volgende vier
concrete doelen voor de HKK zijn daarvan afgeleid:





Vergroten naamsbekendheid van HHK
Profilering van de HHK m.b.v. educatie;
Toegankelijkheid van het verenigingsgebouw voor de jeugd;
Versterken van de banden met partners op educatief gebied.

Het lespakket.
Tonnie en Kee in Keutelree is een lespakket dat door Erfgoed Brabant speciaal is
ontwikkeld voor groep 3 van het basisonderwijs. Ondersteuning door De HHK
daarbij is erg nuttig. Om het lespakket te kunnen gebruiken, moeten de meeste
leerlingen een beetje kunnen lezen en schrijven en dat is meestal vanaf maart.
Vandaar dat het project wordt uitgevoerd in de maanden maart en april.
Leerdoelstelling van het erfgoedproject.
De leerlingen weten na afloop van het project dat er verschillen en
overeenkomsten zijn tussen een dorp van vroeger ( ongeveer de jaren 50)en nu.
Het kind zal zijn of haar woonomgeving anders zien dan voorheen, waardoor zich
een meer ontdekkend leren kan ontwikkelen…

