
Informatie voor docenten  

Inleiding   

Deze wandeling door het dorp Barneveld is bedoeld voor leerlingen van groep 6 tot en met 8 

van het basisonderwijs. De leerlingen maken kennis met de mooiste plekjes in en rond het 

dorp en leren zo over de geschiedenis van het dorp Barneveld. De wandeling is bijna 3,5 km 

lang en begint bij de Oranjerie op het landgoed De Schaffelaar. Onderweg krijgen de 

leerlingen een paar opdrachten die ze ter plekke kunnen uitvoeren. De antwoorden van deze 

opdrachten vindt u achterin het boekje met de wandeling en onderaan dit blad.  

 

Twee kilometer kan met een grote klas aan de lange kant zijn. In dat geval kunt u de 

wandeling ook in tweeën delen of maar een gedeelte ervan lopen. De wandeling is te 

verdelen in een wandeling op Landgoed De Schaffelaar en een wandeling in het dorp.  

Voorbereiding  

Voorbereiding in de klas is niet noodzakelijk, de wandeling spreekt voor zich. Eventueel kunt 

u van tevoren met de leerlingen zaken doornemen als “wie weet hoe een plattegrond eruit 

ziet”, “wat denk je dat er in een dorpswandeling te zien zou moeten zijn” etc.   

Begeleiding  

Tijdens de wandeling is het zaak dat er genoeg volwassenen aanwezig zijn om de leerlingen 

te begeleiden.  

Tijdsduur  

De wandeling neemt ongeveer 1,5 à 2 uur in beslag.   

Antwoorden bij de opdrachten  

Bij 5: De soldaat is op een trap geklommen en heeft het hoofd hoog in de boom uitgesneden  

Bij 6: De datum van de eerstesteenlegging en de naam van de bouwheer: 1 april 1852, 

Jasper Hendrik, baron van Zuylen (van Nievelt)  

Bij 9: Zonnewende, Villa Hillegonda, Deo Volente, Joanne  

Bij 10: Omdat je in januari geen bomen kunt planten en in april wel  

Bij 11: Proveniers en armenhuis. Gesticht uit liefdegiften in het jaar 1784  

Bij 13: In de bestrating zijn natuurstenen “grafstenen” te zien en de grens van het kerkhof, 

waar de muur stond, is aangegeven met lichtere steen 


	Inleiding
	Voorbereiding
	Begeleiding
	Tijdsduur
	Antwoorden bij de opdrachten

