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Als jongetje was Daniël Ponsen al gek van lego. Nu
hij meester is op de Haarlemse basisschool De
Peppelaer gebruikt hij het speelgoed om zijn
leerlingen enthousiast te maken over geschiedenis.
Zijn tijdlijn van 65 historische figuren in de
vensterbank van zijn klaslokaal trekt veel bekijks.
Met het project ’Geschiedenis in minifiguren’ is
Ponsen in de race voor de Lego Education Teacher
Award.
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Haarlem Q Op de Haarlemse basisschool De Peppelaer is Daniël Ponsen (34) ook wel bekend als de
legomeester. Niet alleen leerlingen
zijn enthousiast over zijn tijdlijn
met 65 historische legofiguren, ook
ouders en collega’s staan soms te
genieten van de poppetjes.
,,Welk jongetje speelde vroeger
niet met lego?’’ Ook Ponsen was als
kind helemaal gek van de bouwsteentjes. ,,Ik bouwde alleen maar
kastelen’’, herinnert de in Heemstede woonachtige leraar zich.
,,Toen ik in groep acht zat, hield ik
een spreekbeurt met lego. Ik had
een kasteel zo realistisch mogelijk
nagemaakt, met valluiken, kantelen en boogschutters.’’
Toen hij naar de middelbare school
ging, bekoelde de liefde voor lego
tijdelijk. Totdat zijn ouders gingen
verhuizen en hij zijn kist vol steentjes kreeg. ,,Op mijn 26e begon ik
weer, uit het niets. Ik ging het
uitzoeken en oude sets compleet
maken. Stiekem vond ik het heel
leuk. Ik ging ook weer setjes kopen.’’
Toen Ponsen rond zijn dertigste
aan de pabo begon, was hij al ’lekker aan het legoën’. ,,Ik realiseerde
me dat ik in de klas veel met lego
kon doen. ’’ In het eerste jaar van
de pabo moest hij een prentenboek
maken. ,,Ik kan niet tekenen, maar
ben digitaal wel handig.’’ Met een
lego-app maakte hij een rekenstripboek. Later studeerde hij zelfs
af op lego. Ponsen toonde aan dat
het speelgoed kan helpen bij het

Jack the Ripper

wegwerken van leerachterstanden
op het gebied van meetkunde.
,,Dat had ik ook kunnen inzenden
voor de Lego Education Teacher
Award, maar ik vond het niet innovatief genoeg.’’
De tijdlijn van legofiguren lijkt
hem wel uniek genoeg. Het begon
met een Romeinse legionair die hij
vijf jaar geleden cadeau kreeg.
,,Die was zó tof.’’ Hij ging door
met verzamelen. ,,Ik ontdekte dat
het nog leuker was zelf figuren
samen te stellen.’’ Met onderdelen
die hij overal vandaan haalde. Veel
lol had hij tijdens het samenstellen
van schilder Vincent van Gogh.
,,Elk stukje kwam ergens anders
vandaan’’, vertelt Ponsen.
,,Waarom maak je geen tijdlijn
voor op school?’’, opperde zijn
vrouw Myrthe, ook leerkracht.
,,Toen ging ik helemaal los, ik ben
als een gek gaan sparen en verzamelen.’’ Het werd een 2,08 meter
lange tijdlijn, die precies in de
vensterbank van zijn klaslokaal
past. Van een Neanderthaler en
Julius Caesar tot Willem van Oranje en Steve Jobs.

Al Capone
Regelmatig gebruikt Ponsen de
figuren tijdens zijn lessen. Dan
vertelt hij bijvoorbeeld over Alfred
de Grote, de Griekse god Poseidon
of Jack the Ripper. In zijn tijdlijn
staan veel figuren die bij collega’s
niet eens aan bod komen. ,,Maar
over hen zijn wel fascinerende
verhalen te vertellen. Al Capone
staat niet in de geschiedenisboeken, maar als ik een verhaal over
hem vertel, kun je in de klas een
speld horen vallen’’, vertelt Ponsen.
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Adolf Hitler

Leraar van De
Peppelaer maakt
tijdlijn van lego
zij de poppetjes, waar hij ook een
kwartet- en memoryspel van maakte. ,,Over een jaar of vijftien herinneren de leerlingen zich hun meester nog van de lego.’’
Zijn kinderen van groep zeven
gaan ook zelf aan de slag met de
figuren. Dan verdiepen ze zich in
de personages, wat past in het
’onderzoekend leren’. ,,Ze maken
een verslag, strip of video over een
bepaald figuur. De kinderen zelf
laten ontdekken, dat is innovatief
onderwijs.’’ En het boeit de kinderen. ,,Ik ben hier trots op.’’
,,Stiekem kriebelt het wel’’, vertelt
hij over het verder uitbreiden van
de tijdlijn. ,,Soms kom ik iemand
tegen over wie ik een boek lees of
een documentaire zie.’’ Achilles
zou bijvoorbeeld wel op zijn plek
zijn, denkt hij. Maar ja, de vensterbank staat vol. ,,Ik heb de kinderen
al gevraagd of ze een oplossing
konden bedenken.’’
In het samenstellen van de 65
minifiguren ging niet eens het
meeste werk zitten. Lang was Ponsen bezig met de bijbehorende
informatie en foto’s op
www.geschiedenisinminifiguren.nl
om in aanmerking te komen voor
de internationale prijs. Prachtig
zou het zijn als lego meer doet met
de tijdlijn. ,,Ik zou het te gek vinden om daarover mee te denken.’’

Heemstedenaar
doet mee aan
internationale
wedstrijd
Daniël Ponsen bij zijn tijdlijn met 65 historische figuren van lego.
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