GILDEN
Na het maken van deze opdrachtkaart weet je wat gilden zijn, kun je
drie voor-en nadelen van gilden benoemen en weet je wat gilden te
maken hebben met Breda en de Grote Kerk.

BEKIJK

Hartstikke handig dus, die gilden. Of toch niet?
Omschrijf in eigen woorden wat een gilde precies
was. Let op! Je mag in totaal maar 50 woorden
gebruiken.
DE VIDEO OP YT Bedenk drie voordelen van
een gilde en drie nadelen
ervan.
Je hebt gehoord wat een gezel en een meesterproef
is. Het woord 'proef'is oud-Nederlands. De
betekenis lijkt op het Engelse 'proof'. Leg uit
waarom het woord meesterproef eigenlijk heel
goed gekozen is.
Je kunt nu nog steeds gezel worden. Zoek op wat
een gezel nu doet. Is dat heel anders dan vroeger
vind je? Waarom wel/niet?

Een beschermheilige, ook wel patroonheilige,
schutspatroon of
PATROON
kortweg patroon,
patrones of patrocinium genoemd, is in de
Katholieke Kerk een heilige of een engel die wordt
beschouwd en vereerd als beschermer van een stad,
land, kerk, gilde, beroepsgroep of individu (bron:
Wikipedia). Elk gilde had dus z'n eigen patroon.
Zoek de patroon hiernaast op, op
www.canonvannederland.nl Hoe heet deze
beschermheilige? Voor welk gilde was het een
patronicinium?

De leden van het gilde hadden een eigen plekje in
de kerk. Dat was ook zo in de Grote Kerk van
Breda. Tijdens restauraties zijn
muurschilderingen gevonden die dat bewijzen.
Hiernaast zie je hoe de nis van het Sint Jorisgilde.
Welk beroep hadden de leden van dit gilde, denk
je? Hoe kun je dat zien?

EIGEN NIS

Ook is de muurschildering van Sint Christoffel
teruggevonden. Van wie was hij de
beschermheilige?

GILDEN
Je hebt een hoop geleerd over gilden. Alle antwoorden die je hebt gevonden, ga
je verwerken in een kruiswoordpuzzel. Dit mag je tekenen of online maken.
Het eindresultaat is je meesterproef ;)

KRUISWOORD
Bij kruiswoordpuzzels is het de bedoeling dat
je in vakjes letters van woorden in gaat vullen
zodat de puzzel op wordt gelost. De
antwoorden worden gegeven aan de hand van
een omschrijving. Deze zijn genummerd. Het
woord moet passen in het beschikbare aantal
hokjes van de kruiswoordpuzzel.

MAKEN
1. Op de voorkant heb je verschillende vragen beantwoord.
Schrijf de omschrijvingen en antwoorden van de
onderstreepte vragen op een ruitjesblad.
2. Nummer ze van 1 t/m 12
3. Van elk nummer gebruik je het losse woord in je puzzel.
4. Zet deze woorden onder elkaar.
5. Zoek naar dezelfde letters in je antwoorden.
6. Gebruik deze letters om je antwoorden 'door elkaar
heen' op te schrijven.
7. Maak de vakje die je niet gebruikt zwart
8. Schrijf de omschrijving onder je puzzel
9. Horizontaal: van links naar rechts
10. Verticaal: van boven naar beneden
11. Gum de letters van je antwoorden uit

OPLOSSEN

Je kruiswoordpuzzel is klaar om opgelost te
worden.
Vraag aan je juf of meneer om je puzzel vijf keer
te laten kopiëren. Kies vijf klasgenoten uit die je
puzzel gaan proberen te maken. Natuurlijk mag je
je eigen juf of meneer ook vragen!
Als ze klaar zijn, kijk jij hun werk na. Vraag ze
ook om feedback. Wat was goed, wat kan beter?

