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. Wat leuk dat jij aan de slag gaat met Het oude Rome, een boek 
in de serie Handboek voor historiehoppers. Zo blijft geschiedenis 
echt hangen. In dit boek lees je over de oude Romeinen en hun 

liefde voor entertainment. Wist je dat je leerlingen het boek in 
maatjes kunt laten lezen? Voorlezen is oak aan te raden.
Daag jouw leerlingen vervolgens uit met de opdrachten.

OPDRACHT 1: Een maandje ongeregeld 

Wist je dat ltaliaans, Spaans, Frans en Engels talen zijn die gelinkt zijn aan het Latijn van de 

Romeinen? Ze zijn dan wel erg verschillend van elkaar, maar ze stammen allemaal af van deze 

taal. Oak veel Nederlandse woorden hebben een Latijnse herkomst. De namen van onze 

maanden bijvoorbeeld! Bijzonder, he? 

De namen van de maanden en de bijbehorende herkomst zijn door elkaar geraakt. Welke horen 

volgens jou bij elkaar? Bedenk waarom en verbind drie kleuren met elkaar. 

Tip: je mag het internet gebruiken. 

Maand 

januari 

februari 

maart 

april 

mei 

juni 

juli 

augustus 

september 

oktober 

november 

december 

Latijnse naam 

Novem 

Septem 

Quintilis 

Aprilis 

Octa -

Juno 

Mars 

Februare 

Sectilis/Sextilis 

Maia 

Decem 

Janus 

Vernoemd naar 

God van doorgangen, poorten, in-en uitgangen. 

Overgang van oud naar nieuw 

Maand van het reinigingsfeest 

God van de oorlog 

De beschermgodin van de vrouw, het huwelijk en 

de geboorte 

Julius Caesar 

De eerste keizer van het Romeinse Rijk 

Godin van de liefde 

Het cijfer 7 

Het cijfer 8 

Godin van de groei 

Het cijfer 9 

Het cijfer 10 

Lees oak Het oude Griekenland. Deze gids barst van de handige weetjes, zeals alle 
huwelijken van Zeus (spoiler: hij datet alleen familieleden) en de presentielijst van het 
Perzische leger. Check het patientendossier van Alexander de Grote, en bezoek een van 
de negentien Alexandriees. Je wist nag nooit zoveel over het oude Griekenland! 



OPDRACHT 2: Ontwerpers en ontwerpsters, aan de bak! Of aan de pruik? 
Bijna iedere Romein had wel een mooie pruik in de kledingkast. Pruiken waren populair in het oude 
Rome en ze waren verkrijgbaar in allerlei kleuren, maten en vormen. Dat kunnen wij ons niet echt 
meer voorstellen; een pruik in de mode! 
Stel je voor dat jij een pruik mag ontwerpen voor een rijke vorstin uit het oude Rome. Het is een 
hippe vorstin die graag een beetje bijzonder is. Hoe zou jouw ontwerp eruitzien? 

OPDRACHT 3: Maak je eigen folder
Rome zou Rome niet geweest zijn zonder gladiatorengevechten. Dat was het nummer één- 
entertainment in het oude Rome en het was een eer om in het amfitheater te mogen vechten. Om 
mensen naar dit evenement te trekken moet er natuurlijk wel reclame gemaakt worden. Kun jij een 
folder ontwerpen voor een gladiatorengevecht? Je mag de gladiatoren die gaan strijden zelf 
bedenken.

De volgende onderwerpen moeten in je folder zichtbaar zijn:De volgende onderwerpen moeten in je folder zichtbaar zijn:
- Titel van de folder
- Welke gladiatoren er te zien zijn
- Wanneer het evenement plaatsvindt
- Waar het evenement plaatsvindt
- Op welk tijdstip het evenement plaatsvindt
- Wat de prijs is om het evenement te 
bezoekenbezoeken
- Informatie over wat het evenement 
precies inhoudt en voor wie het 
bestemd is

Tip: zorg dat je folder 
aantrekkelijk is door kleuren,
teksten en plaatjes toe te voegen.
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HET OUDE ROME LESBRIEF 

OPDRACHT 4.1: Latijn, wat is dat? 

De Romeinen schreven al teksten, namelijk in 
het Latijn. Ons alfabet is hieruit ontstaan en 
veel letters zijn oak nag te herkennen. 
Hiernaast zie je het Latijns alfabet. Welke 
letters herken jij? Kun je een elfje maken in het 
Latijn? 

Tip: Wat is een elfje? 

Een elfje is een gedichtje van elf woorden. 
Deze woorden staan verdeeld over vijf regels. 
De eerste regel heeft maar een woord, de 
tweede regel heeft twee woorden en ga zo 
maar door. De vijfde regel heeft weer een 
woord. Zo dus: 
Stad 

Forum Romanum 

Rust op zeven heuvels 

Nu tot aan de Tyrreense zee 

Rome

OPDRACHT 4.2: Mijn eigen Latijn! 
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Kun jij oak een alfabet maken? De tekens mag je zelf bedenken. Ze mogen lijken op het alfabet zoals wij 
het kennen, maar dat hoeft niet. 

A B C D E F G H I J K L M 

N 0 p Q R s T u V w X y z 

OPDRACHT 5: Een portret van klei 

In Het oude Rome kom je - als je goed zoekt - een aantal beelden tegen. Dit zijn portretten van de vijf 
gekste Romeinse keizers en keizerinnen uit het oude Rome. Belangrijke personen werden in de 
Romeinse tijd vaak afgebeeld in schilderijen of er werden beelden van hen gemaakt. De Romeinen 
stonden bekend om hun levensechte beelden en dat noemen we nu de kunststroming 'realisme'. 

Kies een klasgenoot en maak hier 
een kleiportret van. Lukt het jou oak 
om hem of haar zo realistisch na te 
maken als de Romeinen dat deden? 

,.. 
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Verdiepingsopdracht 1: Brainstorm! 

- Wat weet je inmiddels al over de Romeinse Oudheid? Maak een mindmap met alles wat je

al van het onderwerp weet.

- Bedenk nu vragen die je nag bij het onderwerp hebt en zoek naar antwoorden op het

internet of in boeken in de bibliotheek. Schrijf alle antwoorden die je hebt gevonden met een

andere kleur in je m indmap.

Verdiepingsopdracht 2: Onderzoek 

Stap 1 : ontwerpfase 

Bedenk een onderzoeksvraag waarvoor je echt 

voor op onderzoek uit moet gaan. Denk 

bijvoorbeeld aan een vraag waarvoor je een 

interview af moet nemen of waarbij je informatie 

uit verschillende bronnen moet halen om tot een 

antwoord te komen. 

Stap 2: planningsfase 

Werk je onderzoek samen met je juf of meester 

uit in een planning en spreek af hoe vaak je aan 

deze opdracht kunt werken. Bedenk oak wat en 

wie je nodig hebt om je onderzoek uit te voeren. 

Stap 3: uitwerkingsfase 

Ga aan de slag met je onderzoek! 

Deze materialen zijn nodig: 

,y_, __ �-

Stap 4: presentatiefase/evaluatiefase 

Werk de resultaten en het proces van je 

onderzoek uit in een presentatievorm. Je mag 

kiezen uit onderstaande presentatievormen, 

maar je mag natuurlijk oak zelf iets verzinnen! - 

Kies uit: PowerPoint, blog, korte film, verhaal, 

werkstuk, tekening, poster

Deze personen heb ik nodig: 

,.. 



Alleen/samen (met wie?)

Mijn onderzoeksvraag

Eindproduct Werkstuk
Korte film
PowerPoint
Blog
Verhaal
Tekening
PosterPoster
Anders...

Geplande presentatiedatum

Hoeveel tijd heb ik nodig?

Planning en logboek
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Dit moet er gebeuren: Wie in de groep 
zorgt hiervoor?

Uiterste datum Aftekenen 
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Evaluatie
Aantal dagen dat ik aan het 
onderzoek heb gewerkt:

Resultaat: ben ik tevreden?

Dit doe ik de volgende keer anders:

Dit vond ik moeilijk:

Hier ben ik trots op:

LESBRIEF HET OUDE ROME




