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overige informatie en weetjes. Als je te weinig ruimte hebt, kun ook op de 
achterkant van het blad gebruiken.

Zoek ook naar afbeeldingen bij jullie antwoorden. Zijn er foto’s van plekken 
die je kunt bezoeken? Van hoe de plaats er nu uitziet? Of van wat er is 
nagebouwd? Schrijf op waar je de afbeeldingen hebt gevonden, zodat je ze 
kunt gebruiken voor de poster. 
 
+U�GT�KP�FG�DWWTV�YGKPKI�VG�\KGP�QH�KU�GT�PKGV�GEJV�GGP�RNGM�KP�FG�Duurt om 
VG�DG\QGMGP!�
Bedenk dan wat de burgemeester of de inwoners van die plaats zouden 
kunnen doen waardoor het leuk wordt om er met een excursie naartoe te 
gaan. Dit idee kunnen jullie op de poster zetten en presenteren aan de klas.

Veel succes met jullie onderzoek!

 

• Kaart met links naar informatie over wat er nog te zien is of waar je 
vondsten kunt bekijken:   
www.romeinen.nl/weten/limes/limes-op-de-kaart

• Informatie over uitstapjes en plekken die je kunt bezoeken:  
www.romeinen.nl/onderwijs/lees-kijk-ontdek

• Informatie en afbeeldingen over de Romeinse plaatsen in de provincie 
waar de plaats ligt:
- Gelderland: mijngelderland.nl/themas/romeinen 
- Utrecht: www.utrechtaltijd.nl/themas/romeinen/
- Zuid-Holland: geschiedenisvanzuidholland.nl/thema-s/romeinse-limes/
verhalen/

• Gebruik een zoekmachine voor informatie en/of afbeeldingen.
Bijvoorbeeld google.com, bing.com of een andere zoekmachine. Gebruik 
de woorden Romeinen of Romeinse plus museum en de naam van de 
plaats als zoektermen.

Als je met de klas op excursie gaat is het belangrijk dat er iets te zien en 
te beleven is. Jullie gaan daarom onderzoek doen naar wat je nu nog kunt 
zien van de Romeinse geschiedenis van de plaats en wat je in de buurt 
kunt bezoeken.

Bedenk vier vragen waarop jullie graag antwoord willen. Je kunt je 
bijvoorbeeld afvragen: Wat is er nu nog te zien van de Romeinse 
geschiedenis van deze plaats? Staat er een beeld, een gebouw of een 
monument? Is er een museum, een park of een andere plaats in de buurt, 
waar je voorwerpen kunt zien? 

Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen te bedenken die je zou kunnen 
onderzoeken. Schrijf iedere vraag die jullie gaan onderzoeken op in een 
apart vak op het tweede blad. 

Er zijn op internet verschillende bronnen te vinden die je kunt gebruiken 
om antwoorden op jullie vragen te vinden. Enkele tips voor bronnen vind 
je hiernaast. 

Schrijf onder elke vraag op welke informatie jullie gevonden hebben over 
de plaats. Waar zouden jullie met de klas naartoe willen gaan tijdens de 
excursie? Misschien komen jullie nog wel hele bijzondere dingen te weten 
die niet bij een van de vragen passen. Die schrijf je op in het vak voor 

Tips voor bronnen om informatie te vinden

Namen: 

............................................................................ 

Onze excursie gaat naar de plaats: 

............................................................................

Wat is er te zien en te doen?
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