
Docentenhandleiding 

 

De lesbrief van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar is bedoeld om leerlingen in het 

voortgezet onderwijs te informeren over en te betrekken bij het herdenken van de in de Tweede 

Wereldoorlog omgebrachte Alkmaarse Joden.   

 

Het lesmateriaal wordt kant en klaar en compact aangeleverd en is makkelijk te vinden via de 

website www.herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl onder het kopje 'onderwijs'. Hierdoor is het voor u 

als docent op elk moment in uw curriculum inzetbaar.  

 

Het lesmateriaal is gericht op leerlingen in 3 HAVO/VWO en maakt gebruik van bronnen uit het 

Regionaal Archief Alkmaar. Deze bronnen zijn eventueel ook los van de informatieve tekst te 

gebruiken. Hierdoor is het lesmateriaal passend bij de  kerndoelen 36, 37, 38 en 40 uit de 

onderbouw en tevens bij de kenmerkende aspecten 39, 43 en 44. 

 

In deze docentenhandleiding kunt u lezen op welke verschillende manieren u het lesmateriaal in uw 

lessen kunt inzetten. Tevens is er een antwoordmodel voor de in het lesmateriaal opgenomen vragen 

en opdrachten. 

 

 

Hoe kunt u het lesmateriaal inzetten en gebruiken? 

 

Het lesmateriaal is beschikbaar op de site van de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar: 

www.herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl onder het kopje onderwijs. 

Hier vindt u de lesbrief Louis Frankenberg, bestaande uit een informatieve tekst en 

bronnenmateriaal uit het Regionaal Archief Alkmaar. 

 

U kunt dit materiaal op de volgende manieren inzetten. 

 

1. Zelfstudie aan de hand van het tekstboekje. Duur: 1 à 2 lesuren (eventueel huiswerk). 

U print de lesbrief uit en maakt kopieën voor uw leerlingen. De leerlingen lezen thuis of in de les 

het tekstboekje. Het lezen van het tekstboekje kan de voorbereiding vormen voor uw eigen  

onderwijsleergesprek met de klas. Daarnaast is het lezen van het tekstboekje ook een goede basis 

voor de verdiepingsopdrachten (presentatie of collage) 

 

2. Klassikale les aan de hand van powerpointpresentatie. Duur: 1 lesuur. 

Op de website vindt u de powerpointpresentatie over Louis Frankenberg. In deze presentatie is al 

het archiefmateriaal opgenomen alsmede de persoonlijke familiefoto's uit de lesbrief. De tekst van 

de lesbrief is al speakernotes bij elke dia opgenomen. Dit stelt u in staat het verhaal van Louis 

Frankenberg zelf aan uw leerlingen te vertellen.  

 

3. Aanzet tot presentatie of tentoonstelling van collages. Duur: meerdere lesuren. 

De informatieve tekst over Louis Frankenberg raakt aan veel thema's over de bezetting van 

Nederland en de Jodenvervolging die in het lesmateriaal niet verder uitgewerkt worden, maar welke 

prima onderwerpen zouden zijn voor werkstukken en/of presentaties.  

Over hun bevindingen kunnen de leerlingen een presentatie of een collage maken, waarin zij de link 

leggen met het verhaal van Louis Frankenberg en/of de Joden in Alkmaar. Achterin de lesbrief 

staan de opdrachten voor de presentaties en collages beschreven. 

 

4. Gebruik van archiefmateriaal naar eigen keuze. 

Zowel in de lesbrief als in de powerpointpresentatie vindt u primaire bronnen afkomstig uit het 

Regionaal Archief Alkmaar. U kunt deze bronnen naar eigen inzicht ook los van de lesbrief in uw 
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lessen gebruiken, zowel in de onder- als in de bovenbouw. 

 


