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Naam:  ____________________________________ 

Datum:  ____________________________________ 

 

� Lees de vragen, bekijk de website die erbij hoort.  

 (volg de link op de internetpagina die bij dit blad hoort) 

�  Schrijf je antwoorden op dit antwoordblad. 

 
 

oooopdracht 1pdracht 1pdracht 1pdracht 1. Waar ligt het Gevangenismuseum?. Waar ligt het Gevangenismuseum?. Waar ligt het Gevangenismuseum?. Waar ligt het Gevangenismuseum?    

Ga naar Google Maps en type de plaatsnaam ‘Veenhuizen’ in.  
 
A. Gebruik het zoombalkje aan de linkerkant en zoom steeds verder uit tot je ziet welke drie 

grote plaatsen om Veenhuizen heen liggen. 
� Schrijf de drie plaatsen en de provincie waar ze in liggen op.  

• Stad: _____________________________, in de provincie _____________________ 
• Stad: _____________________________, in de provincie _____________________ 
• Stad: _____________________________, in de provincie _____________________ 

� In welke provincie ligt Veenhuizen? 
 Veenhuizen ligt in de provincie ______________________________________________ 
 
 Type nu het adres van het Gevangenismuseum in: ‘Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen’ 
 Je ziet een kaartje van het adres. 
� Welke vorm heeft de Oude Gracht? 
 De Oude Gracht is _________________________________________ 

 
B. Klik op het kaartje van de satelliet.  Het Gevangenismuseum ligt aan de binnenkant van de 

gracht.  
� Kun je op de satellietfoto zien welke vorm het gebouw heeft? 
 Het Gevangenismuseum heeft de vorm van _______________________________________ 

 
C. Klik op het fotootje naast het adres van het museum. 
 Bekijk de panoramio foto’s. 
� Omschrijf het gebouw. Is het hoog of laag? Lang of smal? Oud of nieuw?  
 Ziet het er uit als een gevangenis?  
 Het gebouw van het Gevangenismuseum is  ______________________________ 

 
D. Sluit de panoramio foto’s en ga terug naar de 

satellietkaart. In de buurt van het 
Gevangenismuseum staat een gevangenis die nu 
niet meer gebruikt wordt.  
Dit gebouw wordt ‘de Rode Pannen’ genoemd, 
vanwege de rode dakpannen. Kun je op de 
satellietfoto ontdekken welk gebouw dat zou 
kunnen zijn? 

 
� Geef met een kruisje de plaats van de Rode Pannen  
 aan op dit kaartje. 
 
 



 

oooopdracht pdracht pdracht pdracht 2222. De oorspronkelijke functie van het gebouw. De oorspronkelijke functie van het gebouw. De oorspronkelijke functie van het gebouw. De oorspronkelijke functie van het gebouw    

Je hebt kunnen zien dat het museumgebouw een bijzondere vorm heeft. Het is niet altijd een 
museum geweest, kijk maar eens op http://www.gevangenismuseum.nl/hoofdpagina-s/in-en-
rond-het-museum.html . Leest de tekst ‘In en rond het museum’ 
 
� Waarvoor is het gebouw oorspronkelijk gebouwd? 
 Dit gebouw is gebouwd als   __________________________________________ 
�  Wanneer werd het gebouwd? 
 Het werd gebouwd in (jaartal)   __________________________________________ 
�  Door wie? 
 Het werd gebouwd door   __________________________________________ 
�  Voor wie?  
 Het was bedoeld voor de opvang van __________________________________________ 
 
 

oooopdracht pdracht pdracht pdracht 3333. Wat is er te zien in het Gevangenismuseum?. Wat is er te zien in het Gevangenismuseum?. Wat is er te zien in het Gevangenismuseum?. Wat is er te zien in het Gevangenismuseum?    

Ga naar de welkomspagina op de website van het Gevangenismuseum. 
In de tekst kun je lezen wat er in het museum te ontdekken valt.  
Welke 2 dingen worden er genoemd? 
� In het museum is er aandacht voor: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

 

oooopdracht pdracht pdracht pdracht 4444. Waarom begint de geschiedenis van de gevangenis rond 1600?. Waarom begint de geschiedenis van de gevangenis rond 1600?. Waarom begint de geschiedenis van de gevangenis rond 1600?. Waarom begint de geschiedenis van de gevangenis rond 1600?    

De periode tussen 500 en 1500 na de jaartelling worden de middeleeuwen genoemd. 
Tijdens de middeleeuwen werd er anders gestraft dan nu. 
 Ga via de link op de website naar de wikikids-pagina over de middeleeuwen.  
 Scroll naar beneden tot je bij ‘Middeleeuwse straffen’ komt.  
 Lees deze tekst en beantwoord de vragen. 
 
� Noem vijf voorbeelden van straffen uit de middeleeuwen: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 
�  Blijkt uit de tekst dat er in de middeleeuwen gevangenissen waren? (omcirkel je antwoord) 
  Ja / Nee  

 
 Ga via de link op de website naar het artikel over middeleeuwse straffen.  
 Lees de eerste alinea en maak de zin af: 
� In de middeleeuwen waren er wel/geen gevangenissen, omdat  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Ben je klaar? 

Laat je werk nakijken door je leerkracht. 
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