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Thema Taak Uitdaging Eindproduct

Brandaan 5-6

1 Denk het uit Waar gebruikte Ötzi zijn spullen voor? Tentoonstelling met uitleg over de spullen 
van Ötzi

2 Vind een antwoord Hoe zag de legerplaats van Lucius Cassius 
eruit?

Uitleg bij legerplaats

3 Laat het zien Maak een videoclip bij het lied van Karel de 
Grote.

Videoclip met lied over Karel de Grote

4 Maak een keuze Bouw een stad uit de tijd van steden en 
staten.

Maquette van stad uit tijd van steden en 
staten.

5 Los het op Hoe overleef je op Nova Zembla? Presentatie van mogelijke oplossing om te 
overleven op Nova Zembla

6 Denk het uit Wat vertellen de kamers over de rijkdom 
van de koopman?

Analyse van een huis van een rijke 
koopman.

7 Vind een antwoord Wat is Keti Koti? Presentatie van onderzoek naar Keti Koti

8 Laat het zien Hoe was het om kind te zijn in het jaar 
1889?

Uitleg over het leven van een kind uit de tijd 
van burgers en stoommachines

9 Maak een keuze Welk monument willen jullie adopteren? Verhaal over gekozen monument uit de 
oorlog

10 Los het op Hoe kun je erachter komen hoe het vroeger 
was?

Laten zien hoe mensen een belangrijke 
gebeurtenis in de tijd van televisies en 
computers hebben beleefd

Brandaan 7-8

1 Denk het uit Wat is er gevonden in het graf van 
Toetanchamon?

Uitleg bij vondsten uit graf Toetanchamon

2 Vind een antwoord Wat lag er verborgen onder de aslaag in 
Pompeii?

Werkstuk of presentatie over onderzoek

3 Laat het zien Geef een rondleiding door het klooster van 
Bertolf.

Rondleiding door klooster o.b.v. bouwplaat

4 Maak een keuze Wat is de meest middeleeuwse stad van 
Nederland?

Keuze voor meest middeleeuwse stad met 
argumenten

5 Los het op Mag je altijd je mening geven? Conclusie o.b.v. debat in de klas

6 Denk het uit Hoe versloeg Michiel de Ruyter in 1667 de 
Engelse vloot?

Reconstructie van de zeeslag van Michiel 
de Ruyter bij Medway

7 Vind een antwoord Waarom was Lodewijk Napoleon een 
populaire koning?

Presentatie van het onderzoek naar 
Lodewijk Napoleon

8 Laat het zien Laat zien waar jouw partij voor staat. Campagne voor een zelfbedachte politieke 
partij

9 Maak een keuze Wat zou jij doen in een gevaarlijke 
oorlogssituatie?

Uitleg hoe je omgaat met een dilemma in 
de oorlog

10 Los het op Hoe kan iedereen op de wereld 
gebruikmaken van internet?

Oplossing om iedereen toegang te geven tot 
internet


