
Voorbereiding museumbezoek– 
Verhaal ‘Op de vlucht’ – in de klas.
1.  Introduceer de term (late) middeleeuwen. Vraag aan de 

leerlingen wat ze hiervan weten en bespreek dit samen.  

  Zie hieronder de afbeelding van een muntfibula, een speld 

met daarop een munt. Laat de afbeelding van de speld 

zien. Vertel dat deze gouden muntfibula in de grond is 

gevonden en komt uit de tijd van de late Middeleeuwen. 

Deze muntfibula en andere voorwerpen uit het verhaal 

welke jullie straks gaan horen, zien jullie terug tijdens jullie 

museumbezoek.

2.   Bekijk vervolgens samen met de kinderen het filmpje ‘Op 

de Vlucht’. Deze duurt 8:28 minuten. https://youtu.be/

uyExLeY6XGw

3.  Bespreek na het bekijken van het filmpje wat de kinderen 

allemaal hebben gehoord en gezien.

-   Wat valt je op? Wat herken je?

-   Ziet Friesland er nu nog zo uit?

-   Wie waren de hoofdpersonen?

-   Waar was Sicco geweest in het verhaal toen hij naar huis 

ging?

-   Hoe heet de stenen toren?

-   Hoe noemde ze de speer die ze gebruikte om over de 

sloot te springen?

-   Waarom luiden ze de kerkklokken?

-   Waar verstopte Sicco zich? en waarom?

-   Hoe noemden ze in het filmpje de ruzie tussen de families?

-   De boerderij van vader van Eppo en Sicco werd aangeval-

len door mannen van Wieger, waarom zouden ze dit doen?

-   Wat had jij gedaan wanneer je Sicco was? vechten of 

vluchten?

4.   Vertel dat de kinderen in de het Fries Museum van alles 

gaan zien en leren over Late middeleeuwen, een tijdreis 

van 1000 jaar terug in de tijd.

5.    Na een gezamenlijke start wordt de groep in tweeën ge-

splitst. Denk alvast na over de verdeling. En neem iemand 

extra mee voor de begeleiding van de andere helft van de 

groep. 

Zo zijn jullie optimaal voorbereid op een geslaagd bezoek 

aan de tentoonstelling Vrijheid, Vetes, Vagevuur. 

Veel plezier!!!

Nieuwsgierig naar een afsluitende les in de klas of een 

aanvullende beeldende activiteit in ons atelier, kijk dan op 

Vrijheid, Vetes, Vagevuur - Onderwijsprogramma - Primair 

Onderwijs - Fries Museum

Na afloop van ieder onderwijsprogramma in het Fries  

Museum geven wij uw leerlingen een terugkomkaartje mee. 

Daarmee kunnen zij met twee volwassenen gratis en op eigen 

gelegenheid nog eens langskomen. De kaartjes zijn geldig tot 

eind 2024. 
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