
Opdracht geschiedenis en mens en maatschappij 

 

Beste leerlingen van groep 7/8, 

Tijdens de lessen van de vakken geschiedenis en mens en maatschappij komen erg veel bekende 

mensen naar voren. Sommige van deze mensen zijn bekend omdat ze fantastische dingen gedaan 

hebben, andere omdat zij hele slechte dingen gedaan hebben en weer andere omdat zij uitvindingen 

gedaan hebben die de levens van de mensen op aarde hebben veranderd. Jullie kunnen vast wel 

iemand verzinnen die iets belangrijks/goeds/slechts heeft gedaan in de geschiedenis. Deze opdracht 

sluit hierbij aan! 

 

De opdracht: 

Op de volgende pagina zien jullie een aantal schema’s staan. In de schema’s zijn jullie afbeeldingen 

van personen die jullie misschien wel kennen van gezicht. Het kan zijn dat je de personen wel kent 

van gezicht, maar dat je eigenlijk niet helemaal weet wie deze persoon is en wat hij heeft gedaan in 

zijn. Onder de afbeeldingen staan een aantal vragen die gaan over deze personen, door antwoord te 

geven op de vragen kom je erachter wat deze persoon allemaal gedaan heeft in zijn/haar leven.  

Op de volgende pagina zien jullie 6 schema’s staan. In 4 van deze schema’s staan afbeeldingen van 

bekende mensen. Bij 2 van de schema’s staat nog geen afbeelding, de vragen staan er wel.  Zoek bij 

het lege schema een bekend persoon op die nog levend is. Kies een persoon uit waarvan jij denkt dat 

die belangrijk is voor de geschiedenis. Dat kan iemand zijn van tv, een bekende sporter, een 

influencer, een uitvinder, een politicus of bijvoorbeeld een artiest. Plak het plaatje in het schema en 

geef antwoord op de vragen onderin het schema. In dit schema zijn ook nog 2 vakjes waar jullie zelf 

vragen voor kunnen bedenken. 

 

Veel plezier met het maken van de opdracht! 

Het team geschiedenis en mens en maatschappij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schema 1 

 

Schema 2 

 

 

 

 

 

Wat is de naam van de persoon op de 
afbeelding? 

 

Van wanneer tot wanneer leefde de persoon op 
de afbeelding? 

 

Wat heeft de persoon op de afbeelding tijdens 
zijn/haar leven gedaan? 

 

Waarom is deze persoon een bekend iemand 
uit de geschiedenis? 

 

 

 

Wat is de naam van de persoon op de 
afbeelding? 

 

Van wanneer tot wanneer leefde de persoon op 
de afbeelding? 

 

Wat heeft de persoon op de afbeelding tijdens 
zijn/haar leven gedaan? 

 

Waarom is deze persoon een bekend iemand 
uit de geschiedenis? 

 



Schema 3 

 

Schema 4 (Tip: google naar: het romeinse rijk) 

 

 

Wat is de naam van de persoon op de 
afbeelding? 

 

Van wanneer tot wanneer leefde de persoon op 
de afbeelding? 

 

Wat heeft de persoon op de afbeelding tijdens 
zijn/haar leven gedaan? 

 

Waarom is deze persoon een bekend iemand 
uit de geschiedenis? 

 

 

 
 

 

Wat is de naam van de persoon op de 
afbeelding? 

 

Van wanneer tot wanneer leefde de persoon op 
de afbeelding? 

 

Wat heeft de persoon op de afbeelding tijdens 
zijn/haar leven gedaan? 

 

Waarom is deze persoon een bekend iemand 
uit de geschiedenis? 

 



Schema 5 

 

Schema 6 ( zelf invullen) 

 
 
 
 
 
(plak hier een afbeelding een bekend persoon 
die nog levend is.) 
 
 
 
 
 

 

Wat is de naam van de persoon op de 
afbeelding? 

 

Van wanneer tot wanneer leefde de persoon op 
de afbeelding? 

 

Wat heeft de persoon op de afbeelding tijdens 
zijn/haar leven gedaan? 

 

Waarom is deze persoon een bekend iemand 
uit de geschiedenis? 

 

(hier mogen jullie zelf een vraag verzinnen)  

(hier mogen jullie zelf een vraag verzinnen)  

 

 
 
 
 
 
(plak hier een afbeelding een bekend persoon 
die nog levend is.) 
 
 
 
 
 

 

Wat is de naam van de persoon op de 
afbeelding? 

 

Van wanneer tot wanneer leefde de persoon op 
de afbeelding? 

 

Wat heeft de persoon op de afbeelding tijdens 
zijn/haar leven gedaan? 

 

Waarom is deze persoon een bekend iemand 
uit de geschiedenis? 

 

(hier mogen jullie zelf een vraag verzinnen)  

(hier mogen jullie zelf een vraag verzinnen)  


