Verwerkingsles bij programma ambachtsgilden BO

Verwerkingsles bij programma ambachtsgilden BO
Opdracht 1: Hieronder zie je een aantal afbeeldingen. Schrijf van elke afbeelding op wat voor
gereedschap er op staat en bij welk gilde dat gereedschap hoort.
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1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Opdracht 2: Hieronder staan 10 zinnen over de ambachtsgilden. Sommige zinnen kloppen en sommige
zinnen kloppen niet. Schrijf de nummers op van de zinnen die kloppen en schrijf de nummers op van
de zinnen die niet kloppen.
Nr. 1: In de middeleeuwen moest iedereen zelf zijn eigen producten maken en daarom werden de
ambachtsgilden bedacht.
Nr. 2: Je kon alleen een bepaald beroep uitoefenen als je lid was van het gilde dat bij dat beroep
hoorde.
Nr. 3: Alle inwoners van een stad konden lid worden van een ambachtsgilde.
Nr. 4: Het landliedengilde was er alleen voor de mensen die op het platteland woonden.
Nr. 5: De leden van het kramersgilde waren vooral handelaren en winkeliers.
Nr. 6: Leden van een gilde moesten contributie betalen, en een deel van de contributie werd gebruikt
om gildeleden te helpen die het financieel moeilijk hadden.
Nr 7: Ambachtsgilden hadden alleen economische invloed en geen politieke invloed.
Nr. 8: Als er in een stad een kleermakersgilde bestond, dan mocht er in die stad alleen kleding van dat
gilde worden verkocht en geen kleding van buiten die stad.
Nr. 9: Ambachtsgilden hadden geen religieuze functie.
Nr. 10: Alleen leerlingen bij een ambachtsgilde mochten de meesterproef afleggen.
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Opdracht 3: Hieronder staan omschrijvingen van woorden die met de ambachtsgilden te maken
hebben. Vul de gevraagde woorden in bij de juiste nummers. In het hokje waarin het nummer staat,
moet je geen letter invullen, dus je begint in het hokje erna. Als je het goed invult, krijg je in de
gekleurde vakjes van boven naar beneden een woord dat met die gilden te maken heeft.
1 Werd gebruikt door de kramers om het gewicht van een product te bepalen.
2 Deze mensen vervoerden niet alleen, maar visten ook.
3 Hiermee kon je de diepte van het water meten.
4 Leden van dit gilde konden ook op het platteland werken en waren vaak grondeigenaar.
5 Het oude woord voor slager.
6 De leden van dit gilde waren vooral kooplieden en winkeliers.
7 Het maken van producten voor de verkoop.
8 Stadium tussen leerling en meester bij de opleiding tot een ambacht.
9 Plein in Goes waar dieren werden verhandeld.
10 Dit gildelid mocht kleine operaties uitvoeren en zorgde voor medicijnen.
11 Leden van dit gilde gebruikten onder andere een weefgetouw.
12 Dit werd bij een begrafenis van een gildelid op de kist gelegd.
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Het woord is: -----------------------------------------------------
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