
150 Tijd voor Taal accent - Taal 
Toetsen en remediëring 6

Summatieve toets luisteren

Voorbereiding toets
Lees eerst de volledige tekst voor. Laat de leerlingen daarna de vragen van deel 1 doornemen. Lees 
deel 1 opnieuw voor en laat de leerlingen de bijbehorende vragen oplossen. Herhaal die stappen 
voor alle delen. Sommige vragen zijn meerkeuzevragen. Daar is maar één antwoord mogelijk, tenzij 
het anders vermeld staat.
Bij een taalzwakke klas kun je eventueel de volledige tekst nog een keer voorlezen. 

Voorleestekst voor de leerkracht
1 Veel dingen die wij normaal vinden, komen uit de Romeinse tijd. Dakpannen bijvoorbeeld en 

verwarming. De Romeinen bouwden ook grote mooie huizen. Die noemden ze villa’s. Villa’s 
hadden een aparte woonkamer, slaapkamer en eetkamer. De vloer legden ze op grote stenen 
zuilen en ze verwarmden de lucht daaronder. Vloerverwarming is dus al duizenden jaren oud! 

2 De Romeinen hadden heel wat spullen om zichzelf te verzorgen. Die werden vooral gebruikt door 
Romeinse vrouwen, bv. een spiegel. Die werd gemaakt van glas en bedekt met een laagje metaal. 
De Romeinen hadden ook flesjes voor geurende olie. Als wij ons wassen, gebruiken we een 
washandje. De Romeinen gebruikten een huidschraper. Ze smeerden zich eerst in met geurende 
olie, soms met wat zand erbij en daarna gingen ze schrapen. Hun huid werd daar heel erg schoon 
van. 

3 De meeste Romeinen hadden thuis geen douche en geen badkamer. Alleen hele rijke Romeinen 
hadden dat en daarom gingen de meeste Romeinen naar een badhuis. De Romeinen zelf 
gebruikten vaak het woord ‘thermen’. Dat betekent ‘warm bad’. De badhuizen hadden namelijk niet 
alleen koude, maar ook lauwe en hete baden. De Romeinen gingen in groepjes naar het badhuis 
en daar zaten ze gezellig samen in bad om te praten, maar ook om zaken te doen. Ze vonden het 
helemaal niet raar om samen in bad te zitten.

4 In de Romeinse badhuizen had je heel veel mogelijkheden om jezelf te verzorgen en schoon te 
maken. Je kon je laten masseren en er waren zweethokken. Die kennen wij nu als sauna’s en daar 
werd je heel schoon van. En het was natuurlijk heel gezond.

 Het badhuis nam een zeer belangrijke plaats in in het Romeinse leven. Er waren er dan ook heel 
veel. In de stad Rome waren zelfs badcomplexen waar meer dan drieduizend mensen tegelijk 
konden baden. Stel je voor, duizenden blote mensen die lekker samen aan het badderen waren!

Naar http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20111121_romeinenverzorging01




