Mijnhistorie als lesmateriaal voor het basisonderwijs!
Wat wist ik, en wat weet ik nu over onze mijnhistorie. Ontdek en leer het zelf! Geschikt voor jong en oud!

1

3

2

Wat is steenkool en waar
werd het voor gebruikt ?

Wat is een Koempel ?

Wat ontdek je als je bij
het mijnmonument in
Schinnen een gat graaft
van 546 meter diep ?

6

5

4

Wat is boetere ?
Waarom was 2015 het
jaar van de mijnen ?

8

7
Waarom heeft bijna
elke steenkolenmijn
twee schachten ?

9

Wat is een
pungel ?

10

Wat is dit ?

Wat gebeurt hier ?

11

Wat is dit ?
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Wat zijn de betekenissen
van de kleuren
zonnebloemgeel en grijs?
blz 1 van 3 -

12

14

13

Spoorstraat Nuth

Altaarstraat Schinnen

Wie is dit en waar
kun je haar zien?

Voor wie zijn dit soort
woningen gebouwd ?

16

15

Waarvoor waren deze
penningen en waarom
waren deze zo belangrijk ?

17
Wat is poekele?

Waarvoor diende
deze mijnlamp ?

18

Wat is een
wau-wau ?

Welke steenkoolmijnen
waren er in Limburg ?

19

Hoe werd je mijnwerker ?
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20

Waarvoor diende het
mijnspoor van Nuth
naar Schinnen ?
blz 2 van 3 -

Mijnhistorie als lesmateriaal voor het basisonderwijs!
Wat wist ik, en wat weet ik nu over onze mijnhistorie. Ontdek en leer het zelf! Geschikt voor jong en oud!
Gebaseerd op de 20 “mijnspoorpalen” van het cultuur-educatieproject mijnspoorpad, zie www.mijnspoorpad.nl
Tip: bezoek het mijnmonument in Schinnen, organiseer mijnlessen in de klas, bezoek het Nederlands
Mijnmuseum, het Continium Discovery Center in Kerkrade en/of de Steenkolenmijn in Valkenburg.

Nr. de vraag
paal

1

2

3

4

5

mijn antwoord

toelichting via de foto’s van blz 1 en 2

begin

einde

1 = goed
0 = fout

1 = goed
0 = fout

begincijfer:

eindcijfer:

Wat is een Koempel?
Wat is steenkool en waar werd het
voor gebruikt?
Wat ontdek je als je bij het
mijnmonument in Schinnen een gat
graaft van 546 meter diep?
Waarom hebben de meeste
steenkoolmijnen twee schachten?
Waarom was 2015 het jaar van
de mijnen?

6

Wat is boetere?

7

Wat is een pungel?

8

Wat is dit?

9

Wat gebeurt hier?

10

Wat is dit?

11

Wat zijn de betekenissen van de
kleuren zonnebloemgeel en grijs?

12

Voor wie zijn dit soort woningen
gebouwd?

13

Wie is dit en waar kun je haar zien?

14

Waarvoor waren deze penningen en
waarom waren deze zo belangrijk?

15

Waarvoor diende deze mijnlamp?

16

Welke steenkoolmijnen waren er in
Limburg?

17

Wat is poekele?

18

Wat is een wau-wau?

19

Hoe werd je mijnwerker?

20

Waarvoor diende het mijnspoor van
Nuth naar Schinnen?

Totaal zijn 20 goede antwoorden mogelijk, het begincijfer en het eindcijfer is het aantal goede antwoorden gedeeld door 2. In het
eerste vakje kun je de beoordeling noteren in het begin van de les. Dus, wat wist ik al? In het tweede vakje de beoordeling na de les
en na het bezoek aan het mijnmonument en/of bezoek musea enz. Je mag de antwoorden gerust nog aanvullen/wijzigen voor de
eindbeoordeling! Het gaat erom wat je uiteindelijk geleerd hebt over die zo belangrijke mijnhistorie. Wie gaat er voor de 10!
Succes!
Controle is ook mogelijk via www.mijnspoorpad.nl klik daarna op fotoboek “palen”, daar zijn ook toelichtingen per paal vermeld.
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blz 3 van 3 -

