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Sleutelwoorden

Stamboom

Familie

Geboorte 

Huwelijk

Overlijden

Geboortedatum

Sterfdatum

Achternaam

Meisjesnaam

Overgrootouders

Grootouders

Ouders

Inleiding

"Hé, papa, ben ik ook vernoemd?" vraagt Lars. "Nee," zegt papa, "mama en ik vonden Lars gewoon

een mooie naam. Waarom vraag je dat?" "Bernard hield zijn spreekbeurt over zijn familie. Hij is

vernoemd naar zijn overgrootvader. Hij had ook een kaart met daarop een stamboom van zijn familie.

Hebben wij ook een stamboom?" "Nee," zegt papa, "maar we kunnen er natuurlijk wel één maken."

Weet jij hoe je overgrootvader heet? En je overgrootmoeder?

Materialen

Werkschrift

Groot vel papier

Pennen en potloden

Schaar

Lijm

Foto's van familieleden
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Stamboom maken - Individueel

Maak eerst de planning in het werkschrift. 

1 Je gaat een stamboom van je familie maken. Hiervoor maak je eerst een lijstje met de namen van:

- Ouders van je opa's en oma's

- Opa's en oma's 

- Vader en moeder

- Ooms en tantes

- Jezelf en je broer(s) en zus(sen)

- Nichten en neven

2 Schrijf op wat je allemaal weet. De rest mag je open laten. Dat kun je later aan je familie vragen.

3 Maak je stamboom op een groot vel papier. Schrijf de ouders van je opa's en oma's bovenaan het blad. 

Versier deze met foto’s die je van je familie hebt. 

4 Schrijf de geboortedatum en eventueel de sterfdatum erbij als je die kunt vinden. 

5 Hang de stamboom op in de klas.

Extra opdracht

Ga met de stamboom naar je ouders of naar je opa en oma. Misschien kennen zij wel leuke verhalen over jouw

familieleden. Schrijf deze verhalen op vouwblaadjes. Verwerk deze op een creatieve manier in je stamboom. 
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