Geschedenismethode "Deventer Onvoltooid Verleden Tijd compleet

Door Arnon Brouwer
Hoe zou je de wereld kunnen begrijpen, als je je eigen omgeving niet begrijpt?
Dat ïs een belangrijk uitgangspunt als het gaat om de inrichting van het geschiedenisonderwijs. Om de geschiedenis van de wereld
te begrijpen, moet je dan ook de geschiedenis van je eigen stad en regio kennen. Dat ïs wat zo aanspreekt in de geschiedenismethode Deventer O.V.T.
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Epse-Noord ïs daarentegen weï een rijke
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