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Opdracht en instructies
Leerlingen gaan in groepjes van vier aan de slag met het ontwerpen van 
een excursie voor de klas naar een van de plaatsen langs de Romeinse 
Limes. Nadat het groepje de eerste opdracht heeft gemaakt en een plaats 
heeft uitgekozen, gaan ze in tweetallen onderzoek doen. Twee leerlingen 
duiken in de Romeinse geschiedenis van de plaats en twee leerlingen 
zoeken uit wat er nu nog te zien is van die plaats en of er musea of plekken 
in de buurt zijn die je kunt bezoeken. Het is het leukste als alle groepjes 
een andere plaats uitkiezen om onderzoek naar te doen. 

Om de excursie te presenteren aan de klas ontwerpt het groepje een 
poster. Alle groepjes presenteren aan de hand van de poster hun excursie 
aan de klas. Ze vertellen waarom de klas echt deze plaats zou moeten 
bezoeken! Laat tot slot de klas kiezen welke excursie of plaats ze het leukst 
zouden vinden om te bezoeken en waarom.

Optioneel. 
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op excursie naar een plaats.
• Deze les natuurlijk ook in te zetten is voor plaatsen met een  

Romeinse geschiedenis die niet langs de Limes liggen!

• •

Doel
Door een excursie naar een plaats in de buurt van de Romeinse Limes 
te ontwerpen, ontdekken leerlingen wat er tegenwoordig nog van de 
Romeinse tijd en de Limes te zien is en wat je kunt bezoeken. Door 
onderzoek te doen krijgen ze inzicht in de betekenis van deze plaats 
in de Romeinse tijd. 

Werkvorm
Onderzoek doen naar een van de belangrijke plaatsen langs de 
Romeinse Limes. De resultaten verwerken op een poster om reclame 
te maken voor de excursie. De excursie presenteren aan de klas.

Lesduur
Circa 2 lesuren.

Leerdoelen en competenties
Informatie verwerven en ordenen, historisch redeneren, kritisch 
denken, samenwerken, presenteren.

Wat heb je nodig voor deze opdracht?
• Achtergrondinformatie ‘De Romeinse Limes’
• Werkblad ‘Ontwerp een excursie naar de Limes’
• Blad ‘Kaart’
• Onderzoeksblad 1 ‘Duik in de geschiedenis!’
• Onderzoeksblad 2 ‘Wat is er te zien en te doen?’
• Internet
• Papier om een poster te maken
• Eventueel een printer om afbeeldingen en foto’s te printen
• Stiften, (kleur)potloden, pen, papier, lijm, schaar 

Ontwerp een excursie            Instructieblad
naar de Limes!  

Introductie thema
Laat leerlingen de achtergrondinformatie ‘De Romeinse Limes’ lezen en de 
afbeeldingen bekijken.

Antwoorden opdracht 1: Hoe heette dat toen?
• Matilo   =  Leiden
• Carvium   =  Herwen (De Bijland) 
• Fectio   =  Vechten
• Mannariacum  =  Maurik
• Traiectum    =  Utrecht
• Nigrum Pullum   =  Zwammerdam


