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In dit thema... 
heb je ontdekt dat de Romeinen een groot rijk hadden. Ze bouwden bouwwerken die we nu nog kennen en brachten nieuwe spullen mee. Ze geloofden in meerdere goden.. Op het 
leerblad vind je een samenvatting van het thema. Op dit blad vind je nog eens alle belangrijke begrippen op een rijtje: een verzameling van de woordenlijstjes die ook op je 
werkbladen staan. 
 

Les 1: Een groot Romeins rijk Les 2: Handel met de Romeinen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je ging ver terug in de tijd, tot in de tijd dat de 
Romeinen in ons land zaten: van ongeveer 50 
voor Christus tot ongeveer 400 na Christus.  
Je hebt gezien hoe groot het Romeinse rijk was 
en je hebt uitgezocht tot waar de Romeinen in 
Nederland zijn gekomen. Zaten ze in jouw 
woonplaats? 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt uitgezocht hoe de Germanen aan geld 
kwamen maar ook aan olielampjes, 
huidschrapers, dakpannen, sieraden, spiegels, 
katten en kippen. Je speelde het handelspel en 
leerde zo wat voor spullen er tussen Germanen 
en Romeinen geruild werden. 

        

 
Germanen  – Verschillende volken die in Nederland woonden in de tijd van de 

Romeinen (Friezen, Kaninefaten, Tubanten en Bataven). 
legerkamp – Plek waar soldaten verblijven. 
limes  – De grens van het Romeinse rijk. 
Romeinen – Een volk dat leefde in Rome. Ze stichtten een enorm rijk: het 

Romeinse rijk. 
Romeinse rijk – Een groot gebied in Europa dat werd bestuurd vanuit Rome. 

   
betaalmiddel – Een manier om te betalen wanneer je handel drijft. Bijvoorbeeld: 

kralen, zout of geld. 
handel – Kopen en verkopen van allerlei goederen met geld of 

voorwerpen. 
ruilhandel – Een vorm van handel drijven waarbij het ene voorwerp wordt 

geruild tegen een ander voorwerp. 
steden – Bij Romeinse legerkampen ontstonden dorpen en steden. 
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Les 3: Goede bouwers die Romeinen Les 4: Brood en spelen 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een maquette van Noviomagus bekeken. 
De Romeinse bouwwerken die daar op staan heb 
je bestudeerd en vergeleken met bouwwerken 
van nu. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Duiven, kip, vijgen, venkel… Je hebt gezien wat 
er bij de Romeinen op het boodschappenlijstje 
stond en bedacht wat je van de Romeinse 
keuken wel zou willen eten en wat zeker niet. Je 
hebt ontdekt dat Romeinen liggend eten en dat 
hun eten werd gemaakt en gebracht door slaven. 
En je hebt uitgezocht wat Romeinen zoal in hun 
vrije tijd deden. 

        

 
aquaduct – Bouwwerk waarmee water over een weg of dal wordt 

geleid. 
arena / amfitheater – Theater waar de Romeinen gevechten met wilde dieren 

hielden. 
fabrica – Fabriek / werkplaats. 
latrine – (openbaar) toilet. 
thermen – Badhuis met warm water. 
via (strata) – Een verharde weg. 

   
gladiator – Iemand die een gevecht leverde als volksvermaak in een 

amfitheater. 
slaaf – Iemand die niet vrij is en werkt voor een rijke Romein. 
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Les 5: Meerdere goden 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een verhaal gehoord over Sixtus en 
Claudia. Je hebt onderzocht welke goden de 
Romeinen hadden en hoe de Romeinen aan al 
die goden kwamen. 

   

 
attribuut – Een voorwerp, dier of kledingstuk dat bij iemand past. Daaraan 

zijn Romeinse en Griekse goden goed te herkennen. 
 

 
 


