
VERWERKINGSOPDRACHTEN 

NOORDENVELD 

 

 

TITEL: Cor en Jan Haandrikman 

DUUR: minimaal 60 minuten 

BENODIGDHEDEN: dik karton, gekleurd papier, lijm, stiften of verf en evt. crêpepapier.  

 

 

 

Instructie leerkracht: 

Deze lesbrief gaat over het verhaal van Cor en Jan Haandrikman. Je kunt dit verhaal vinden 

op www.waorisaaldert.nl/gemeente-noordenveld. 

Voorbereiding 

Lees het verhaal voor, beluister het samen met de leerlingen of laat de leerlingen het verhaal 

zelf lezen. Maak groepjes van vier leerlingen, zodat ze samen kunnen nadenken over de 

antwoorden op de vragen.  

De eerste vier opdrachten gaan over de tekst en afbeeldingen die zijn toegevoegd.  

De vijfde opdracht is een creatieve opdracht. De leerlingen gaan een maquette maken van 

het Duitse vliegveld te Peest. Als u weinig tijd heeft kunt u er ook voor kiezen om de 

leerlingen een eenvoudige maquette te laten tekenen. Dan wordt het meer een plattegrond. 

Afsluiting 

Onderaan de lesbrief staan de antwoorden. Deze kunt u klassikaal bespreken.  
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OPDRACHTEN 

NOORDENVELD 
 

 

 

Deze opdrachten gaan over het verhaal van Cor en Jan. Probeer je in hen te 

verplaatsen en denk samen met je groepje goed na over de antwoorden. Soms 

zijn er meerdere antwoorden mogelijk. Bestudeer de afbeeldingen ook goed. 

 

OPDRACHT 1 

Lees het verhaal over Cor en Jan op www.waorisaaldert.nl/gemeente-noordenveld/  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Haandrikman 
Cor en Jan 

http://www.waorisaaldert.nl/gemeente-noordenveld/


OPDRACHT 2 

Bekijk de foto hieronder en beantwoord de vragen. 

 

 

 

a) Kijk naar de man en zijn kleding. Wie in het verhaal is hij? Leg uit waarom jullie dat 

denken.  

b) Wat was zijn beroep? 

c) Wat zouden de Duisters doen met het gezin Haandrikman als Cor en Jan zich niet 

voorbeeldig gedroegen? 

 

 



 

OPDRACHT 3 

Bekijk de afbeelding hieronder en beantwoord de vragen. 

 

 

 

 

a) Wat zie je in de rode cirkel? 

b) Waardoor stortte het vliegtuig in het verhaal neer? 

c) De mensen uit Peest hadden al duidelijk gezegd dat de landingsbaan niet goed zou 

werken. Bedenk een reden waarom de Duitsers niet luisterden naar de mensen uit 

Peest. 



 

 

OPDRACHT 4 

Bekijk de afbeelding hieronder en beantwoord de vragen. 

 

 

 

Vlakbij het vliegveld werd dit waterbekken gegraven. Op die manier was er water in de buurt 

in geval van brand. 

a) Waarop vind jij deze vorm het meeste lijken?  

b) Waarom zou dit waterbekken in deze vorm zijn gemaakt?  

 

 

  



OPDRACHT 5 

Reconstructie van het vliegveld. 

Jullie gaan een maquette maken van het vliegveld te Peest tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Een maquette is het vliegveld nagemaakt in het klein. Maar wel 3D. Volg het stappenplan 

hieronder. Jullie maquette moet in ieder geval de volgende elementen bevatten: 

- landingsbanen 

- waterbekken 

- huis commandant 

- de bunker 

 

1) Bekijk de afbeeldingen van het vliegveld hieronder en maak een schets. 

2) Kijk of alle onderdelen in de schets zitten. Bedenk van welk materiaal en op welke 

schaal jullie de maquette gaan maken.  

3) Jullie mogen je fantasie gebruiken voor meer onderdelen. Misschien wil je ook Duitse 

soldaten of tanks toevoegen. En waar stonden de boompjes? En zie je ook het 

vliegtuig uit het verhaal over Cor en Jan? 

4) Verdeel de taken. Wie maakt wat?  

  

  



ANTWOORDEN 

NOORDENVELD 

 
 

Opdracht 2 

a) De vader van Cor en Jan 

b) Bij de politie 

c) Het hele gezin zou naar een werkkamp worden gestuurd 

Opdracht 3 

a) Het vliegveld Norg 

b) Omdat de grond ongeschikt was 

c) Eigen inzicht. De Duitsers vertrouwden de lokale bevolking niet. Maar het was ook 

goed vertoeven in Norg. De Duitsers die hier werkten zaten in een mooie omgeving 

en hoefden zo niet aan het front te vechten.  

Opdracht 4 

a) Eigen mening. De meeste mensen zeggen dat het een vliegtuig moet voorstellen. 

b) Zodat de piloten deze konden herkennen vanuit de lucht en wisten waar ze moesten 

landen.  

 

 

 


