17.00 uur: Het was weer een drukke dag. Ik ben
benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten hoe het
leven van een directeur er nu uitziet. Ik moet er toch niet
aan denken dat mijn kantoor dan helemaal verdwenen
is…

Het kantoorgebouw is een monument

Monumentenkijker
Het kantoorgebouw is een monument. Monumenten
bestaan in allerlei soorten en maten. Ze zijn altijd
bijzonder én oud (minstens 50 jaar). Ze zijn bijzonder
vanwege hun belangrijke rol in de geschiedenis van een land,
stad of dorp. Er zit dus een historisch verhaal of herinnering
aan vast. Monumenten worden officieel door de overheid
beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet zomaar
veranderd of zelfs gesloopt mag worden.

?

?

Kun je ontdekken hoe oud het gebouw is waar je nu bent?

?

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

>Kantoorgebouw
Dag kind, ken je
me nog? Ik ben
Boudewijn
de Baas.

Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
omdat…

Maak een foto van het deel van het gebouw dat je het meest
bijzonder vindt.

?

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit gebouw.

1
2
3

4
Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag,
elk jaar in het tweede weekend van
september, kun je nog meer bijzondere
monumenten bezoeken! Je leest er alles
over op www.openmonumentendag.nl.

Kantoorgebouw

Ik ben het er wel / niet mee eens dat het kantoor een monument is

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Je bent nu in een oud
kantoorgebouw. Vroeger
waren kantoren imposante
gebouwen. Kijk goed rond.
En lees mijn dagboek
fragmenten van vroeger.
Probeer je voor te stellen
hoe het hier toen was.

?

?

 a op zoek naar de directeurskamer. Vergelijk de kamer met de
G
andere kamers. Wat zijn de verschillen? Wat de overeenkomsten?

12.00 uur: Ik ga even snel naar huis om met mijn vrouw
een boterham te eten.

?

?

E n nu? Gaan de mensen tegenwoordig ook naar huis om te
lunchen?

08.00 uur: De koffiejuf heeft verse koffie gebracht.
Heerlijk. Ik neem nu de post uit de postkamer door.
De meeste post stuur ik door naar de typekamers.

?

?

Is er in het gebouw waar je nu bent ook een postkamer? En een
typekamer? Welke andere ruimtes kom je tegen?

?

?

Welke functie had het kantoorgebouw waar jij nu bent?

13.00 uur: Ik ben precies op tijd terug om de werklui te
ontvangen. Zij komen de nieuwe kluis brengen. Daar ben
ik erg blij mee, want ik wil het geld van onze cliënten veilig
kunnen opbergen.

?

?

Was er in het gebouw waar je nu bent ook een kluis? Waar stond

de kluis? Kies jouw antwoord en maak de zin af.
Ik vind dit wel / geen goede plek voor de kluis omdat

?

?

Hoe kun je nu nog zien wat de functie van het gebouw was?

14.30 uur: Ik ga straks naar het werkoverleg met de
onderdirecteur. Het is ver lopen naar de kamer van de
onderdirecteur. Goed voor mijn conditie!

Maak een foto.

10.00 uur: Directeur Kupers van het kantoor uit het
dorp vlakbij kwam net langs. Hij wil graag samenwerken.
Het was een goed gesprek. Kupers was erg onder de
indruk van ons kantoorgebouw en vooral van mijn
directeurskamer. Het is ook zowel aan de binnenkant
als aan de buitenkant een prachtig gebouw. Vooral de
glas-in-loodramen en de mozaïekvloer in de hal vind ik
zelf schitterend.

?

?

Welke onderdelen in het gebouw waar je nu bent, vind jij mooi?

?

?

Hoeveel kamers zijn er in het gebouw waar je nu bent?

?

?

Stel je voor dat jij directeur was. Wat lijkt je leuk, wat lijkt je niet

leuk?
Leuk:
Niet leuk:

Maak een foto van het opvallendste onderdeel.

