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DE ROMEINEN 

TWEEDUIZEND JAAR GELEDEN 
behoorde een deel van wat wij nu kennen 
als Nederland tot het Romeinse Rijk. In de 
vernieuwde vaste tentoonstelling 
Nederland in de Romeinse tijd draait alles 
om de Lage Landen in de eerste vier 
eeuwen van onze jaartelling. 

Tijdens deze museumles worden de 
leerlingen gerekruteerd door de Romeinen. 
Ze gaan als verkenners van het Romeinse 
leger op pad om te ontdekken hoe 
Nederland er in de Romeinse tijd uit zag. 
Welke mensen wonen er? Hoe ziet de 
omgeving er uit en wat voor spullen 
gebruiken de bewoners? Maar ook, wat 
brachten de Romeinen mee? Het is nog 
maar de vraag of deze verkenningstocht 
wel zo rustig gaat verlopen…<< 

DOELEN 

DE MUSEUMLES IS ONTWIKKELD 
voor groep 5 t/m 8 van het primair 
onderwijs. De leerlingen gaan in het 
museum in zes groepjes aan de slag als 
Bataafse verkenners. Door in groepjes te 
werken worden de leerlingen gestimuleerd 
om samen te kijken, te overleggen en 
keuzes te maken. Aan de hand van 
verschillende werkvormen doen ze nieuwe 
kennis, vaardigheden en inzichten op. Het 
doel van de museumles is om de kinderen 
op een betekenisvolle en avontuurlijke 
manier kennis te laten maken met de 
museumcollectie en te laten ontdekken wat 

archeologische vondsten ons kunnen 
vertellen over Nederland in de Romeinse 
tijd. 

Het programma sluit aan bij de kerndoelen 
Tijd binnen het leergebied Oriëntatie op 
jezelf en de wereld. Binnen het vak 
Geschiedenis sluit de museumles aan bij 
het tijdvak Grieken en Romeinen. 

Omdat de les een andere insteek heeft en 
er ook andere thema’s aan bod komen, kan 
de museumles prima worden gecombineerd 
met de les 100% Romeins voor in de klas 
(klik hier voor meer informatie). << 

VOORBEREIDING 

HET RMO STREEFT NAAR EEN 
optimale, betekenisvolle invulling van uw 
bezoek. Dat kunnen we bereiken door 
samen te werken. De voorbereiding start in 
de klas. Bespreek met uw leerlingen: 
- Wat is een museum? 
- Waarom bezoeken we het RMO? 
- Waarom een museumles over ‘de 
Romeinen’? 

Wanneer u de Romeinen tijdens het vak 
geschiedenis in de klas behandelt kan de 
museumles uitstekend als verdieping 
worden gebruikt. 
Indien u de museumles inzet als 
kennismaking met de Romeinen, of 
wanneer de museumles op een ander 
moment in het schooljaar staat gepland, 
dan kunt u de les voorbereiden met de 
digitale lesbrief Kruip in de huid van een 
Romein. 

Deel de leerlingen alvast in zes groepen in. 
U kent uw leerlingen het best en het helpt 
de logistieke gang van zaken in het 
museum als de groepen al gemaakt en 
bekend zijn. Het is daarbij goed om de 
groepen te nummeren en de leerlingen het 
groepsnummer mee te geven. Licht tevens 
de ouders in die als begeleider aanwezig 
zullen zijn bij het museumbezoek. U en de 
begeleiders krijgen in het museum een 
actieve ondersteunende rol. Op die manier 

kunnen we samen een optimaal resultaat 
(met de leerlingen) bereiken. 

Daarnaast vragen we u: 
- om zelf voor potloden en gummen te 
zorgen. Het gebruik van pennen is in het 
museum niet toegestaan. 
- van tevoren te zorgen dat de kinderen 
gegeten en gedronken hebben en naar het 
toilet zijn geweest. 

Neemt u vooral contact op met onze 
afdeling Educatie als u vragen of wensen 
heeft betreffende de voorbereiding en de 
(leer)doelen van het museumbezoek. Mailt 
u naar educatie@rmo.nl of bel tijdens 
kantooruren naar 071-5163129. << 

IN HET MUSEUM 

IN HET MUSEUM WORDEN U, DE LEER- 
lingen en begeleiders door een 
museumdocent opgevangen in de 
entreehal – ook wel de ‘Tempelzaal’. De 
museumdocent neemt jullie mee naar een 
educatieve ruimte. Aan de hand van een 
spannende introductiefilm krijgen de 
leerlingen de opdracht om voor de 
Romeinse keizer op verkenningsmissie te 
gaan. In de vaste tentoonstelling gaan de 
leerlingen vervolgens een half uur 
verkennen. 

Na een kort intermezzo krijgt de verhaallijn 
een onverwachte wending… 

 
  

R O M E I N S E  L E G I O E N S H E L M  

http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/in-de-klas/museumdocent-in-de-klas
http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/in-de-klas/lesbrieven/romeinen
http://www.rmo.nl/onderwijs/basisonderwijs/in-de-klas/lesbrieven/romeinen
mailto:educatie@rmo.nl
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Om u en de leerlingen zo veel mogelijk met 
deze onverwachte wending te verrassen, 
houden we nog even geheim wat de 
opdracht tijdens het tweede onderdeel in 
de tentoonstelling inhoudt. 

Tot slot wordt de museumles gezamenlijk 
en actief afgerond in de educatieve ruimte. 
<< 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

AAN DEZE MUSEUMLES KUNNEN 
maximaal 35 leerlingen deelnemen. 
Voorwaarde voor deelname is dat de school 
per tien leerlingen zorgt voor minimaal één 
volwassen begeleider. Onze voorkeur gaat 
uit één begeleider per groepje. (Voor de 
verplichte en extra begeleiders worden 
geen kosten in rekening gebracht.) 

Alles in het museum mag gefotografeerd 
worden, mits daarbij de flitser niet gebruikt 
wordt. Ook selfiesticks zijn niet toegestaan. 
We raden u aan om hier met uw leerlingen 
duidelijke afspraken over te maken: wat 
mogen zij wel en niet doen met hun 
smartphone in het museum? Graag vragen 
we u onze museumdocenten hier vooraf 
goed over in te lichten. 

Het totale programma duurt zeven kwartier. 
De leerlingen ontvangen de benodigde 
werkmaterialen in het museum. 

Voor verdere vragen met betrekking tot uw 
reservering kunt u contact opnemen met de 
Servicedesk van het museum: 071-5163163. 
<< 


