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Fact Sheet     100% Romeins     1 okt. 2010 

 

Doelgroep: groep 6 basisonderwijs 

Tijdsduur:  2 uur 

Inhoud programma: 

- Thema’s op de tentoonstelling: 

1. Dood en Begraven 

2. Handel 

3. Goden 

4. Schoonheid en Gezondheid  

5. Huis en Haard 

6. Leger 

 

- De kinderen zoeken op de tentoonstelling naar de Romein in zichzelf door middel van tests 

en opdrachten. Ze testen zichzelf op het gebied van intelligentie, creativiteit, vindingrijkheid, 

humor en beschaving.  

- De leerlingen zijn actief bezig met verschillende werkvormen (bijv. speuren, kiezen, schrijven, 

tekenen) bij verschillende objecten op de tentoonstelling. 

- Het gehele programma wordt begeleid door een ervaren Publieksbegeleider van het 

museum. 

- Het programma start met 6 korte filmpjes over ‘de Romeinen in Nederland.’ In deze filmpjes 

worden dezelfde 6 thema’s gehanteerd als in de tentoonstelling. De leerlingen 

beantwoorden vragen over henzelf n.a.v. de filmpjes. 

- Vervolgens bezoeken de leerlingen, verdeeld in zes groepjes, de afdeling Nederland in de 

Romeinse Tijd. Elk groepje heeft een gelamineerd opdrachtenboekje en een eigen route en 

iedere leerling heeft een eigen bouwplaat (A3-formaat). 

- De zes groepjes doorlopen alle zes thema’s. De begeleiders (ouders en leerkracht) worden 

actief ingezet bij de begeleiding van de groepjes (gedurende het programma Romeinse 

families genoemd).  

- De leerlingen keren terug naar de ontvangstruimte, waar de publieksbegeleider een 

spannende quiz doet met de leerlingen m.b.v. een digitaal schoolbord en stemkastjes (mits 

beschikbaar). De leerlingen worden getest op hun ‘percentage Romeinsheid’. 

- De afsluiting van het programma vormt een leuke en spannende verrassing voor leerling en 

leerkracht. 

- De bouwplaten worden in de klas in elkaar gezet en verder versierd. De leerkracht kan de 

resultaten (de doosjes) fotograferen en op de museumhyve plaatsen (kijk op:  

http://rmo-romeinen.hyves.nl). Op de Hyve zijn tevens extra opdrachten en activiteiten te 

vinden voor in de klas of voor de leerlingen thuis. De schoolnaam en percentages per groepje 

worden genoemd en er kan een klassenfoto worden ingestuurd (t.epping@rmo.nl). 

N.B.: Om lid worden van de Hyve… Het antwoord op de geheime vraag is ‘doosje’ !! 
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Leerdoelen: 

De leerlingen 

1. Maken kennis met het dagelijks leven in Nederland in de Romeinse tijd, langs de Limes. 

2. Herkennen de invloed van de Romeinse beschaving op de inheemse volkeren van het 

noorden. 

3. Zien welke elementen van de Romeinse tijd nog steeds een onderdeel zijn van ons dagelijks 

leven. 

4. Onderzoeken objecten op de tentoonstelling en benoemen de functie, het uiterlijk en de 

waarde van de objecten.  

5. Worden zich door middel van creatieve opdrachten bewust van Romeinse sporen om zich 

heen in het dagelijks leven. 

 

Wat maakt dit programma de moeite waard: 

- De leerlingen zoeken op de tentoonstelling naar de Romein in zichzelf. Op die manier 

verdiepen ze zich op bijzondere wijze in de geschiedenis van Nederland. 

- De leerlingen zetten een persoonlijk doosje in elkaar met daarin eigen waardevolle objecten 

en objecten uit de tentoonstelling (na)getekend. Het doosje kan worden gezien als een soort 

‘analoog hyvesprofiel.’  Het doosje gaat na afloop mee naar school en  kan mogelijk 

geïntegreerd worden in vervolglessen over het Romeinse Rijk. 

- De leerlingen zijn actief bezig met verschillende werkvormen. Door in groepjes (Romeinse 

families) te werken worden ze gestimuleerd tot overleggen, keuzes maken, goed kijken en 

samenwerken. 

- De afsluitende quiz zorgt voor een dosis spanning in het programma. De leerlingen worden 

op amuserende wijze getest op hun kennis over de Romeinen in Nederland en komen er 

uiteindelijk achter hoe Romeins de groep is. 

Praktische voorbereiding: 

- Graag al in de klas zes groepjes samenstellen, zodat het programma in het museum direct 

kan beginnen. 

- Graag van tevoren zorgen dat de kinderen gegeten en gedronken hebben en naar het toilet 

zijn geweest. 

- Idealiter met minimaal drie begeleiders (exclusief leerkracht) naar het museum komen. Liefst 

voor ieder groepje een begeleider. 


