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     / 30

 JAARTALLEN EN EEUWEN      / 91

 WAAR OF NIET WAAR?       / 52

 FEIT OF MENING?      / 33
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DUIK IN HET VERLEDENTHEMATOETS 

■ Vul in. 

Een eeuw duurt                      .

Een millennium duurt                      .

Een schrikkeljaar telt                      dagen.

Een periode van zes maanden noemen we een                      .
 

Het jaar 1475 ligt in de                      eeuw.

Het jaar 1900 ligt in de                      eeuw.

Het jaar 802 ligt in de                      eeuw.

De 21e eeuw begint in                      en eindigt in                      .

De 14e eeuw begint in                      en eindigt in                      .

■ Zet een kruisje in de juiste kolom.
waar niet waar

Onze jaartelling begint met het jaar 1, de geboorte van Christus. Wat daarvoor is 
gebeurd, noemen we voor Christus of v.Chr.

De zonnewijzer is na de geboorte van Christus uitgevonden.

De klokken van vroeger hadden een veer of een slinger. Nu werken veel klokken op 
batterijen.

Een periode van tien jaar noemen we een decennium.

Een eeuw duurt 1 000 jaar.

■ Zet een kruisje in de juiste kolom.
feit mening

een artikel in de krant

een dagboek

een verhaal dat de mens al honderd jaar voortvertelt

een verslag van een nieuwslezer op de radio

het verslag van een hevige voetbalsupporter

iemand die vertelt wat hij van anderen heeft gehoord
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 ERFGOED GAAT VERLOREN       / 35

 VROEGER EN NU      / 36

 DE EEUWENBAND      / 44
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Sinds ongeveer 1520 zijn er garnaalvissers aan de slag.
De dinosaurussen in Bernissart zijn gevonden in 1878.
Rond 1917 ontdekte men steenkool in Limburg.
De bouw van de burcht van Bouillon werd gestart rond 750. 

Erfgoed gaat soms verloren. 
■ Geef drie manieren waarop we erfgoed verliezen.

 

 

 

■ Schrijf de datums bij de juiste eeuw.

■ Omkring 3 zaken die vroeger anders waren.

1520

aardbevingen of natuurrampen

brand, verlies door ouderdom of slijtage 

vandalisme, boekverbrandingen

750 1878 1917



  

 ERFGOED IN BELGIË      / 27

 BEWAREN?      / 18

EXTRA VRAAG                                        /     
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■ Wat zie je? Schrijf het onder de foto.

■ Waarom is het belangrijk ergoed te bewaren?

Ken je ook erfgoed uit je eigen streek?
■ Geef drie voorbeelden.

Evaluatie vaardigheden Mijn mening Mening leerkracht

Dit gaat heel 

goed!
Ik kan dit.

Hier moet ik 

nog wat op 

oefenen.

Dit gaat heel 

goed!
Ik kan dit.

Hier moet ik 

nog wat op 

oefenen.

Ik kan informatie opzoeken in boeken 
en teksten.

Ik wil nieuwe dingen ontdekken.

Aanvulling:

Hoe deed ik de toets?

Ik denk Leerkracht vindt

mattentaart

Om het te kunnen doorgeven aan de mensen na ons of omdat anders waardevolle 

zaken verloren gaan

eigen antwoord

garnaalvisser


