Een bijdrage van René Berends
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enthousiast aan het werk gegaan. Bij de
ontwikkeling van het lesmateriaal is aangesloten bij nieuwe inzichten van de commissie De Rooy. Deze commissie pleitte er
in 2000 voor geschicdenisonderwijs weer
meer chronologisch in tijdvakken te laten
plaatsvinden.
De Rooy onderscheidt in /.ijn advies tien
tijdsperioden. Bij de/.e i n d e l i n g sluit
Deventer OVT /.ich aan. Het materiaal /al

Door financiële bijdragen van sponsoren
en subsidiënten is het mogelijk het materiaal van de methode grotendeels gratis
beschikbaar te stellen aan alle bovenbouwgroepen van de scholen in de gemeente
Deventer.
Deventer OVTis niet de zoveelste geschiedenismethode. De bedoeling is de leerkrachten te ondersteunen bij de vertaling
van algemene geschiedenislessen naar de
plaatselijke situatie of omgekeerd. Een les
over bijvoorbeeld de industrialisatie in de
negentiende eeuw wordt voor leerlingen

pas echt interessant als verteld kan worden
hoe die industrialisatie er in de eigen stad
of streek uitzag en wat er tegenwoordig in
de directe leefomgeving van de kinderen
nog van terug te vinden is.
Deventer OVT is ook deels te gebruiken
ter vervanging van veel te algemene
onderdelen uit de reguliere methoden. Zo
kan lesmateriaal over de geschiedenis
van arbeidsmigranten heel interessant
worden voor allochtone én autochtone
leerlingen als verteld kan worden over
hoe dat na de Tweede Wereldoorlog in
Deventer ging.

Voor veel allochtone leerlingen is dat hun
eigen geschiedenis. Het katern dat over
deze tijdsperiode handelt, wordt in het
najaar van 2004 gepubliceerd.
Voor nadere informatie kunt u zich melden
tot Petra Groothuis. educatief medewerkster van de Gemeentemusea. telefoon
0570-693784
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