
Antwoordenblad bij opdrachten in de vitrine 

 

Opdracht 1 (bij de vitrine), de Opgraving! 

Opdracht 1: Je komt vondsten uit de Middeleeuwen tegen. Bespreek met elkaar; wat denk je dat het 

is? 

a. vishaak, netverzwaarder, visfuik  
b. zwaard, speerpunten, bijl 
 
Opdracht 2: Dieper in de bodem liggen vondsten uit de Romeinse tijd. Bespreek met elkaar wat je ziet. 

Wat denk je dat het is? 

a. munt 
b. Romeinse dakpan 
c. onderkaak van een hondenschedel 
 
Opdracht 3: Nu komen we vondsten uit de Steentijd tegen. Kijk goed! 
a. resten van een kampvuur / houtskool 
b. botten, skelet 
c. pijlpunt, gewei 

d. hanger van git 

 

Opdracht 2, Diep onder de grond...  
 
Opdracht 1:  
a., b. en c.: antwoord ligt aan de hoogte van de wasknijpers 
d. ongeveer 2000 jaar geleden 
e. 65 miljoen jaar geleden 

 

Opdracht 3, Het leven in de Romeinse tijd 

 
Opdracht 2: 

Cijfer op de plaat met foto’s van vondsten Letter op de zoekplaat 

1. Bronzen schild E 

2. Tempel C 

3. Fort D 

4. Sandalen H 

5. Bronzen vaatwerk I 

6. Mantelspeld K 

7. Dakpan J 

8. Romeinse weg F 

9. Huttenleem G 

10. Wangklep A 

11. Mijlpaal B 

12. Aardewerk L 



Opdracht 4, Vroeger en nu 

 
Amfoor- fles 
Sandaal- gympen 
Schrijfplankje – notitieblok 
Olielamp- tafellamp 
Tempel- kerk 
Romeins schip- vrachtschip 
Vicus (kampdorp)- winkelstraat 
Rooster- kookplaat 
Zegeldoosje- postzegel 

 

 
Opdracht 5, Het verhaal van het skelet 

 
Tekenopdracht, eigen fantasie: geen antwoorden 

 

Opdracht 6, Vondsten onderzoeken  
 
Vondsten die horen bij menselijke bewoning: 

• pijlpunt van bot 
• schoongemaakte wol 
• beitel van hertengewei 
• vuurstenen kling (lang en kort, dat kun je gebruiken als mes) 
• vuurstenen schrabber (voor het schrapen van huiden) 
• doosje van berkenbast 
• verbrande stukjes dierenbot (2x) 
• barnsteen hanger 
• lapjes leer 
• leisteen met inkrassing 
• aardewerkscherven (5x) 
• punt van een elandgewei 

 
Vondsten die kúnnen horen bij menselijke bewoning, maar ook gewoon in de natuur kunnen 
voorkomen: 

• ruwe wol 
• houtskool 
• onverbrande dierenbotten (3x) 
• onverbrande dierentanden (2x) 
• vuursteen brok zonder bewerking 
• leisteen zonder inkrassing 
• schelp 

 


