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HANDLEIDING DIGIBORDLES

Thema geschiedenis

De steen en de tijd
Deze les is bedoeld voor de onderbouw van het basisonderwijs en bevat 

verwerkingsopdrachten bij het prentenboek  
De steen en de tijd, Een reis van 150.000 jaar geleden tot nu. 

van Rian Visser en Tineke Meirink.
U kunt de bijbehorende les voor het digibord hier downloaden (pdf).  

(NB: De les is een pdf. Deze opent niet in uw browser, maar wordt opgeslagen op uw 

computer. U kunt hem bekijken met Acrobat reader.)

 

Tip!
In deze les wordt een prentenboek gebruikt van Rian Visser en Tineke 
Meirink. U kunt de schrijfster en illustratrice uitnodigen voor een 
schoolbezoek of ouderavond. Zie de Schrijverscentrale,  
www.deschrijverscentrale.nl voor de beschikbaarheid en tarieven.  
Meer informatie over de schrijfster en illustratrice vindt u op  
www.rianvisser.nl en www.tinekemeirink.nl.

Tekst Rian Visser, illustraties Tineke Meirink
ISBN 9789491647260
Gebonden boek, 32 pagina’s
Prijs: € 14,99
Uitgeverij Books2download
Meer informatie
Boek bestellen

Doel: Deze les sluit aan bij de kerndoelen wereldoriëntatie, boekbegrip, 
plezier in verhalen, woordenschat en culturele vorming.  

Thema: 
Geschiedenis, verhalen, oertijd, Romeinen, ridders, moderne tijd. 

Toneelstuk
Er is ook een toneelstuk gemaakt. De tekst kun je hier downloaden (pdf). 

https://www.rianvisser.nl/downloads/DeSteenEnDeTijd_digibordles.pdf
https://www.deschrijverscentrale.nl/
http://www.rianvisser.nl
http://www.tinekemeirink.nl/
https://www.rianvisser.nl/2020/03/de-steen-en-de-tijd/
https://books2download.vrijeboeken.com/book/9789491647260-de-steen-en-de-tijd.html
https://www.rianvisser.nl/downloads/DeSteenEnDeTijd_digibordles.pdf
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1.  De steen komt in de ijstijd, 150.000 jaar geleden, naar Nederland. Alleen in 
het noorden van Nederland liggen zulke zwerfkeien. 

2.  Jager-verzamelaars trekken rond.
3.  Later bouwen mensen plaggenhutten en beginnnen ze het land te 

bewerken. Dit zijn de eerste boeren. Zij zetten de steen rechtop. 
4.  De Romeinen hebben in het noorden geen nederzettingen gehad, maar 

wel verkenningstochten uitgevoerd. Dit is zo’n tijdelijk kamp. 
5.  In de Middeleeuwen zijn er kastelen en ridders. Er is bewust gekozen voor 

een romantische scene, in plaats van vechtende ridders. 
6.  Vanaf de 14 eeuw is er veel handel tussen steden en dorpen. De steen ligt 

langs een handelsweg. Er zijn nog geen auto’s.
7.  Het verhaal eindigt in de moderne tijd. Er zijn grote steden en er is veel 

verkeer. Mensen hebben haast. 

Wat is geschiedenis?

Geschiedenis is voor kleuters een lastig begrip. Mijn zoontje dacht vroeger 
dat zijn oma de ridders nog had meegemaakt. 
Een jaar duurt lang. Hoelang duurt dan wel niet een eeuw?

In De steen en de tijd komen verschillende tijden aan bod. Deze worden 
niet benoemd, maar voor de eigen beleving is het misschien wel handig om 
er iets over te lezen. Het is absoluut niet de bedoeling om de kleuters deze 
periodes aan te leren. Wel kunnen jonge kinderen via dit verhaal een besef 
ontwikkelen over tijd en geschiedenis. 

IJstijd 150.000 jaar 
geleden

Middeleeuwen
Riddertijd

14e tot 19e eeuw
Dorpen en steden

Moderne tijd

Prehistorie Jager-
verzamelaars

Prehistorie
Eerste boeren

Romeinen

1 2 3

6 754
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Verteltafels

Je zou een van de periodes kunnen kiezen om een verteltafel mee te maken. 
Ook een mogelijkheid is het maken van meerdere verteltafels.
Kies bijvoorbeeld voor de oertijd, riddertijd en moderne tijd. Dat zijn drie 
periodes die goed van elkaar te onderscheiden zijn. 
Laat de kinderen meehelpen beslissen welke dingen bij welke periode horen. 
Laat ze lekker spelen en zorg dat de tijden niet door elkaar komen!

Tip: Playmobil verkoopt speelsets van de oertijd, riddertijd, Egyptenaren en 
natuurlijk moderne tijd. 

Tip: Ongeverfde kegelpoppetjes kosten tussen de € 0,30 en € 1,50 per stuk. 
De hoogte varieert van 3,5 tot 12 cm. Ze zijn ideaal voor het aankleden van 
een vertelafel!
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Achtergrondplaten
Gebruik de tekeningen uit het boek voor het maken van een verteltafel. Je 
kunt bijvoorbeeld drie platen aan elkaar plakken, zodat je drie tijdperken 
krijgt. Je kunt de platen ook naast elkaar gebruiken en bijvoorbeeld elke 
week een nieuwe verteltafel maken.. 

Platen bestellen
De gedrukte platen zijn op en niet meer te bestellen. 
Je kunt wel zelf kleurkopiën uit het boek maken.

Plak de platen 
tegen elkaar. 

Tip: als je tussen de platen steeds een 
stukje karton plakt, wordt de constructie 
extra stevig. 
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Amigurumi, Dino’s en Mammoeten
In dit haakboek voor de prehistorie staan patronen voor een mammoet, 
grottenjongen en grottenmeisje. Het kost € 17,50. 

Oertijd: haakpatronen

Op internet kun je verschillende haakpatronen van een mammoet vinden. Ik 
heb een Engels haakpatroon gebruikt (Engels, € 5,28).
Bij dit patroon kun je kiezen of de mammoet bewegende poten heeft (zoals 
bij een teddybeer) of dat ze er onbeweeglijk aan worden vastgenaaid.

https://www.libris.nl/roodbeen/boek/?authortitle=joke-vermeiren/amigurumi-dino-s-en-mammoeten--9789463830942
https://www.etsy.com/nl/listing/533182487/woolly-mammoth-crochet-pattern-pdf
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Kleurplaat bij De steen en de tijd, Rian Visser en Tineke Meirink, Uitgeverij Books2download

Hoe kijkt de steen?
Verf een gezicht.

Voorbeelden: blij, verdrietig en bang.
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Woordenschatspel 
Wie is het eerst bij de steen?

Met dit woordenschatspel oefenen de kinderen woorden uit de verschillende 
tijdperken. Welke woorden horen bij een oermens, ridder/jonkvrouw of 
moderne mens? Deze race gaat niet tussen de kinderen maar tussen de drie 
figuren. Gebruik bijvoorbeeld beschilderde kegelpoppetjes. De kinderen 
mogen elkaar helpen. 

Voorbereiden
Print het spelbord en plastificeer het eventueel. 
Print de woordkaartjes van de volgende drie bladzijden en knip ze uit. Leg de 
losse woordkaartjes in een mandje of doos. 

Spel met woordkaartjes
De kinderen zitten in de kring rondom het speelbord. De drie figuren staan 
op het eerste veld.

• Trek een woordkaartje. Hoort het woord bij de oermens, de ridder of de 
moderne mens? Als de kinderen twijfelen over een woord, ga dan terug 
naar het prentenboek en probeer samen te onderzoeken wat het juiste 
antwoord is. 

• De persoon bij wie het woord hoort mag een stapje vooruit. 

Het spel is afgelopen als één van de drie figuren bij de steen is.

Spel met kleurendobbelsteen
Je kunt het spel ook doen met een kleurendobbelsteen. Plak op alle kanten 
een rond stickertje en kleur twee vlakjes bruin, twee vlakjes groen en twee 
vlakjes blauw. 
Gooi de dobbesteen. De figuur met de juiste kleur mag een stap vooruit, 
maar alleen als er een woord genoemd is dat bij die periode hoort. De 
kinderen bedenken nu zelf de woorden. 



Oermens Ridder of jonkvrouw Moderne mens
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de grottekening

de mammoet

het kasteel

het dierenvel

de jonkvrouw

de oertijd

de holenbeer

de vuursteen

de ridder

de grot

het harnas

het stenen 
gereedschap



de 
verkeersheuvel

het zwaard

de winterjas

de schildknaap

de rubber-
laarzen

de 
graafmachine

het mobieltje

de kasteeltuin

de auto

het schild

het 
flatgebouw

de hijskraan
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Materialen voelen
Een leuk voelspel om te ontdekken hoe verschillende materialen aanvoelen: 
ruw, glad, zwaar, licht?

Materialen die je kunt gebruiken:
• afgewerkt hout, ruw hout, takje met schors, (gember-)wortel
• natuursteen, baksteen, betontegel, badkamertegel
• plastic fles, glazen potje, aardewerk
• gebreide muts, fleecemuts, bontmus
• bol wol, lapje stof, lapje jute, stukje leer, (nep-)bont
• touw, nylondraad

Spel 
• Leg een aantal materialen in de kring.
• Bespreek de namen van de materialen. Het gaat meer om de materialen 

dan om de vorm.
• Een geblinddoekt kind krijgt de opdracht om een ding van een bepaald 

materiaal aan te wijzen, bijvoorbeeld wol.
• Als het gelukt is, mag het kind weer kijken.
• Daarna mag de volgende.

Hoe oud?
• Bestond dit materiaal vroeger al? In de oertijd? In de riddertijd? In de tijd 

van jouw opa en oma? Fleece is bijvoorbeeld een vrij nieuw materiaal. 
• Komt het materiaal uit de natuur of is het door mensen uitgevonden? 

(Het is best een raar idee dat in de oertijd mensen precies zo’n zelfde 
takje of steen zouden kunnen vasthouden.)
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Colofon
Meer digibordlessen
Op rianvisser.yurls.net staan nog veel meer gratis digibordlessen voor het 
onderwijs: over kinderboeken, creatief schrijven, illustreren, geschiedenis, 
apps maken, animaties, etc. 

Rian Visser
De boeken en een blog van Rian Visser vind je op www.rianvisser.nl. 

Schoolbezoek
Uitnodigen voor een lezing, schoolbezoek of workshop kan via de 
Schrijverscentrale, www.deschrijverscentrale.nl.

Colofon
Digibordles idee en uitvoering: Rian Visser
Tekeningen: Tineke Meirink

De steen en de tijd
ISBN 9789491647260
Formaat prentenboek (20 x 27 cm)  
Meer informatie
Boek bestellen

http://rianvisser.yurls.net
http://www.rianvisser.nl
https://www.deschrijverscentrale.nl/
https://www.rianvisser.nl/2020/03/de-steen-en-de-tijd/
https://books2download.vrijeboeken.com/book/9789491647260-de-steen-en-de-tijd.html

