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voor vmbo
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voor vmbo-gl, -kbl, -bbl
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•  30 werkschriften
•  1 docentenboek
Speciale pakketprijs: € 90,–
Bestelnummer: 64041

losse exemplaren

stripboek + werkschrift
Prijs € 7,–
Bestelnummer: 64040

De Zoektocht 
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Een uitgave van de Anne Frank Stichting en het Verzetsmuseum Friesland
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Er is veel 
aandacht besteed aan de historische juistheid van teksten en afbeeldingen

Een 

aantrekkelijke 

en laagdrempelige 

manier om veel te 

leren over de oorlog

Stripboek 

en lesmateriaal 

zijn ontwikkeld in 

samenwerking met 

docenten

Lesmateriaal 
en trailer  

downloaden op 
www.annefrank.nl/

ontdekking

Recent verschenen

Het stripboek ‘De Zoektocht’ en 

het bijbehorende lesmateriaal over 

de geschiedenis van de Holocaust. 

Zie www.annefrank.nl/zoektocht

Een strip over de 
Tweede Wereldoorlog

De spannende belevenissen 
van een familie in oorlogs-
tijd… Jeroen zoekt bij zijn 
oma op zolder naar spullen 
voor koninginnedag. Hij 
vindt oma’s oorlogsplakboe-
ken en hoort van haar dat er 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in de familie dingen 
zijn gebeurd, waarover altijd 
gezwegen is. Als Jeroen 
daarna op 4 mei de doden-
herdenking meemaakt, doet 
hij een schokkende ontdek-
king…

De strip ‘De Ontdekking’ 
is uniek lesmateriaal over 
de Tweede Wereldoorlog. 
Leerlingen maken al lezend 
kennis met de belangrijkste 
historische feiten. 

De Anne Frank Stichting 
heeft voor het vmbo en het 
havo/vwo lesmateriaal bij 
de strip gemaakt, met vooral 
aandacht voor de dilem-
ma’s en keuzes van mensen 
tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. De thema’s verzet, 
collaboratie, aanpassing en 
mensenrechten komen daar-
bij uitgebreid aan de orde.
De strip en het aanvullende 
lesmateriaal blijven de 
komende jaren te bestellen, 
zodat u het lesmateriaal kunt 
opnemen in de boekenlijst 
en het een vaste plek kunt 
geven in de lessen over de 
Tweede Wereldoorlog. 

Reacties van leerlingen

‘Het is echt leuk. Ik wil dat er 
nog meer delen van komen.’ 
‘Ik vond het spannend. Het is 
voor alle leeftijden denk ik.’

‘De hoofdpersonen denken 
na over belangrijke dingen 
die toen speelden, daarom is 
het leuk en interessant.’

‘Iedereen zat stilletjes te 
lezen. Kan je nagaan hoe 
interessant we het vonden.’

‘Ik vond dit stripboek super-
leuk, omdat je veel te weten 
kwam over de Tweede 
Wereldoorlog en waar en 
wanneer alles gebeurde.’

‘ik vond deze manier van 
werken en leren erg leuk, en 
volgens mij leer je hier meer 
van dan van leren uit een 
schoolboek.’

‘Het was mooi geschreven en 
getekend. Het leek alsof je 
zelf in het verhaal zat en alles 
meemaakte.’

Reacties van docenten 

‘Na het uitdelen van de strip 
waren mijn leerlingen een 
uurlang doodstil aan het 
lezen. Dat maak je toch nooit 
mee? ‘

‘De fi guur van de vader vind 
ik educatief het meest inte-
ressant. Met leerlingen kun 
je heel goed praten over zijn 
dilemma’s en zijn keuzen. Het 
is dan vaak een kleine stap 
naar hun eigen leven.’

‘Eigenlijk zit alles erin wat ik 
mijn leerlingen wil leren over 
de Tweede Wereldoorlog.’

‘Ik vind goed in de strip dat 
kinderen leren dat het niet 
alleen maar de goeien tegen 
de slechten waren. Want zo 
denken ze vaak.’ 

‘Alleen al door naar de plaat-
jes te kijken leren kinderen al 
heel veel.’

‘Ik vind de strip fantastisch 
lesmateriaal voor mijn lessen 
over de Tweede Wereldoor-
log.’

Lesmateriaal

Voor het vmbo is lesmateriaal 
gemaakt dat op een aantal 
scholen uitvoerig is getest. 
Het werkschrift ‘Op Ontdek-
king’ heeft 16 pagina’s en 
biedt gevarieerde werkvor-
men voor leerlingen. Dilem-
ma’s en keuzen van mensen 
tijdens de oorlog krijgen veel 
aandacht. De omslag is een 
knipblad dat de leerlingen 
eraf moeten halen om te 
verknippen. Het materiaal is 
voorzien van een docenten-
handleiding.

Voor het havo-vwo is even-
eens een werkschrift ‘Op Ont-
dekking’ gemaakt. Ook dit 
werkschrift is ontwikkeld in 
samenwerking met docenten 
en uitvoerig getest op scho-
len. De thema’s verzet, col-
laboratie, aanpassing, morele 
keuzes en mensenrechten 
komen uitgebreid aan de 
orde. De strip biedt veel aan-
knopingspunten om diverse 
actuele thema’s te bespreken, 
zoals vluchtelingen, discri-
minatie, mensenrechten, 
morele keuzes en de beteke-
nis van 4 en 5 mei.

havo-vwo lesmateriaal
stripboek vmbo  lesmateriaal
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