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Onderwijsproject
De Romeinse Limes
in Zuid-Holland

* Dit verkorte URL verwijst naar www.geschiedenisvanzuidholland.nl/verhalen/educatie-romeinse-limes

SLIMME
JONGENS,
DIE
ROMEINEN

Maak met je leerlingen op actieve
wijze kennis met de bijzondere
geschiedenis van de Romeinse
grens ‘de Limes’ in Zuid-Holland.
Ontdek 10 technieken die door de
Romeinen zijn ontwikkeld: Hout
zagen, ijzer smeden, waterdicht
maken, varen, hijsen, landmeten,
heien, wegenbouw, bruggenbouw,
projectielen schieten.
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Gratis online te downloaden
educatiemateriaal:
1 Docentenhandleiding
2 Werkbladen met opdrachten voor de
leerlingen
3 10 digitale tekstbladen over Romeinse
technieken, inclusief 5 videoclips bij deze
technieken

PLAN 3 LESSEN
Les 1: Cognitio – Kennisoverdracht; een
voorbereidende les op school van 60 minuten
Les 2: Invenire – Ontdekken; een dagdeel
bezoek aan Archeon of een Romein in de klas
Les 3: Inspiratio – Inspiratie; een verwerkingsles
op school van 60 minuten
Dit onderwijsproject is geschikt voor een brede
doelgroep van bovenbouw basisonderwijs en
onderbouw voorgezet onderwijs, met suggesties
voor extra verdieping en opdrachten om naar
eigen inzicht aan te passen en te gebruiken.
Het lesmateriaal biedt aansluiting op de
kerndoelen van het basisonderwijs en de Canon
van Zuid-Holland. Voor het voortgezet onderwijs
is het inzetbaar bij lessen Nederlands, Techniek,
Mens en Maatschappij.
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Kosten Techniekenroute:
Techniekenroute:
€
86,50 per groep €79,– per
groep20
(circa
25 leerlingen).
(max.
leerlingen).
Deelname:
€11,95 per leerling.
Exclusief
schoolreistarief
€ 11,95 per leerling.

TECHNIEKENROUTE
De Techniekenroute op Archeon is het gehele jaar dagelijks
beschikbaar om 10.15-11.45 uur of 12.30-14.00 uur. De route
kan in het hoofdseizoen (april t/m oktober) gecombineerd
worden met een bezoek aan het park. In de winterperiode
(november t/m maart) is het park gesloten, maar de
Techniekenroute kan dan op bovenstaande tijden of een
tijdstip naar wens worden aangevraagd. Er zijn verschillende
opties en kosten.
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Inclusief
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per route)

Techniekenroute: €79,– per
groep (circa 25 leerlingen).
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Slimme jongens, die Romeinen

Niet in de gelegenheid om
naar Archeon te komen?
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Het is onderdeel van de Erfgoedlijn

WINTERPERIODE

Kosten
Romein in de klas
Kosten
€€79,–
34,50 per
(excl.groep
btw) (exclusief
Per
uur
per
Romein
(in de klas)
reistijd en reiskosten).
€ 34,50 (excl. btw)
Per uur per Romein (reistijd)
€ 0,30 (excl. btw) Per km

BOEKEN?
Ga naar www.archeon.nl
of neem contact op met
Boeken?
denaar
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Educatie via
Ga
www.archeon.nl
0172-447752
of neem contactof
op met
o.v.v.
deeducatie@archeon.nl
afdeling Educatie
via
of
de0172-447752
Techniekenroute.
educatie@archeon.nl
o.v.v. de Techniekenroute.

is een onderwijsproject van het
Erfgoedhuis Zuid-Holland.
‘De Romeinse Limes in Zuid-Holland’.
Het is een van de zeven erfgoedlijnen
waar de provincie Zuid-Holland haar
cultuurhistorisch beleid op richt.
Meer weten?
Meer weten over dit onderwijsproject
of over het totale aanbod educatie
van het Erfgoedhuis Zuid-Holland?
Neem contact op via
educatie@erfgoedhuis-zh.nl, bel
015-2154357 of kijk op onze website
www.geschiedenisvanzuidholland.nl

