
 

 
 

Opdracht: hoe ziet een kasteel eruit? 
Onderbouw basisonderwijs 

 

Doelstelling 

Wij willen alle leerlingen in Nederland graag laten kennismaken met het leven op het 

Muiderslot ten tijde van Floris V (middeleeuwen/ canonvenster) en P.C. Hooft (17e eeuw).  

 

Ter ondersteuning van ouders en leerkrachten tijdens de corona-quarantaine plaatsen wij 

daarom elke week een aantal opdrachten die passen binnen het onderwijscurriculum.  

 

Kerndoelen 

De opdrachten sluiten aan op de kerndoelen van het basisonderwijs: 

52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van het tijdvak Steden en staten. 

55 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van 

cultureel erfgoed. 
 

 

Introductie 

Het Muiderslot ligt midden in het water. Het is lang geleden gebouwd door Floris V, om de 

omgeving te verdedigen en om er zelf in te kunnen wonen. Floris was graaf van Holland en 

Zeeland. Dat is een soort koning. 

 

In het Muiderslot moest alles zijn wat je nodig had als vijanden het omsingelden. Alles om het 

–als het nodig was- weken of maanden uit te houden. Er waren meerdere keukens, een 

bakkerij, gevangenissen, slaapkamers, eetkamers, kelders én een grote feestzaal. 



 

Opdracht 1 

Het Muiderslot heeft heel veel 

kamers. Als jij een kasteel zou 

bouwen, wat is dan volgens 

jou de beste plek om te 

wonen? En waar horen de 

wachters die het kasteel 

bewaken? Kijk goed naar dit 

plaatje van het Muiderslot.  

 

Waar is de ophaalbrug?  

Maak daar het vakje groen. 

 

Waar is de binnenplaats?  

Maak daar het vakje rood. 

 

Waar is het woonhuis?  

Maak daar het vakje geel. 

 

Waar zitten de wachters?  

Maak daar het vakje paars. 

 

 

De antwoorden vind je op het antwoordvel. 

 

 

Opdracht 2 

Kastelen bestaan uit verschillende kamers. En elke kamer werd voor iets anders gebruikt. In 

de keuken werd gekookt. Gegeten werd er in de eetkamer. Denk eens na over je eigen huis. 

Welke kamers hebben jullie thuis? Wat gebeurt er in deze kamers? Maak een tekening van de 

kamer waar jij het liefste bent. 

 

  



 

 

Antwoordvel 
Onderbouw basisonderwijs  
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Ophaalbrug De ophaalbrug ligt over de gracht naar de poort van het kasteel. Als 

je de brug omhooghaalt, kan de vijand niet naar binnen. 

 

Binnenplaats De binnenplaats is een groot plein binnen de muren. Daar leefden 

de dieren als het kasteel werd aangevallen.  

 

Woonhuis In het woonhuis woonde de kasteelheer. Het is de belangrijkste 

plek van het Muiderslot. Daarom ligt het op de veiligste plek: ver 

vandaan van de poort en de ophaalbrug. 

 

Wachtersverblijf De wachters op het kasteel woonden in deze toren. Op de 

bovenste verdieping was het muurwachtersverblijf, zodat je 

gemakkelijk op de muren kwam.  

 

 


