Bouw de Grote Kerk van Breda
Na het maken van deze opdrachtkaart weet je
hoe oud de kerk is, waarvan de kerk gemaakt
is en wat voor soort kerk de Grote Kerk van
Breda is.

Verdwaal in de virtuele
rondleiding.

BOUW
Het maken van zo’n enorm bouwwerk kost
veel tijd. Er zijn werklieden met veel
verschillende beroepen bij betrokken, zoals
beeldhouwers, metselaars, en timmermannen,
maar ook klokkengieters om alle klokken die in
de toren hangen te gieten.

En struin virtueel rond in de
Grote Kerk.

In totaal heeft de bouw van de Grote Kerk zo’n
130 jaar geduurd. Veel werklieden hebben het
eindresultaat dus nooit met eigen ogen kunnen
aanschouwen.

Ga naar:
https://my.matterport.com/
show/?m=mg6oQD2os4w






Hoe heet de
belangrijkste en
bekendste kapel in
de Grote Kerk?
Welk praalgraf vind
je in deze kapel?
De vloer ziet er
anders

GLAS IN LOOD
Het glas van de Grote Kerk werd gemaakt
door glazeniers. Zij maakten het glas van het
as van beukenhout, soda en wit zand, wat ze
vervolgens verhitten tot 1300 graden Celsius. Voor
Bekijk de video op YT
de glas-in-loodramen werden loden strips gebruikt
Ga naar:
die tussen het glas kwamen te zitten.
https://youtu.be/7kHQnely4
5k
En struin virtueel rond in de
Grote Kerk.








Hoe hoog is de
Grote Kerk?
Hoe oud is de Grote
Kerk al?
Kun je er achter
komen in welk
jaartal ze gestart zijn
met de bouw van de
Grote Kerk?
In welk jaar waren
ze klaar met de
bouw?
Welk materiaal geeft
de bijzondere witte
kleur aan de kerk?

Opdracht: Je weet inmiddels al veel
over de Grote Kerk. Weten je
klasgenootjes ook zoveel? Maak
een Kahoot! Over de bouw van de
kerk (minimaal 5 vragen) en test de
kahoot uit op vier klasgenootjes.
Creatieve opdracht: De Grote Kerk
had prachtige grote glas-inloodramen. Teken een gotische
venster met daarin een zelf
ontworpen glas-in-lood raam voor de
Grote Kerk.

Kijk ook eens in het boek van Rene
Rijpert, De Grote Kerk van Breda,
voor veel meer informatie over dit
onderwerp.



GOTISCHE KERK
De Grote Kerk van Breda is gebouwd in de Gotische
stijl. Je herkent deze stijl aan de spitse vensters en
bogen en aan de hoge gewelven.

Foto’s bij eerste kaart:

