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Beste leerling(e) 

 

Welkom in onze school, Mosa-RT! 

We hebben zonet de voortekenen geraadpleegd en we kunnen je alvast verklappen: ze zijn gunstig. 

Je zal het nodig hebben, want in deze escape room moet je ontsnappen uit een Romeinse villa.  

 

Onze villa is volledig ommuurd, de raampjes zijn erg klein, de deur is 

op slot … Je zal de sleutel moeten vinden. Als je de opdrachten in 

deze escape room tot een goed einde brengt, zal je een bekende 

Romein tegenkomen. Enkel de juiste persoon heeft de sleutel.  

 

Zoek de sleutel en ontsnap uit onze Romeinse villa! 

 

 

 

Veel succes! 

Namens de leerkrachten Latijn en cultuur van Mosa-RT Maaseik, Neeroeteren en Kinrooi 
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Spelregels 

 

Je bent opgesloten in een Romeinse villa.  

 

In elke kamer moet je een opdracht oplossen. In totaal zijn er acht opdrachten. De juiste oplossing 

geeft je een tip die je zal leiden naar de Romein die de sleutel heeft. Een goed antwoord kan je ook 

hulpmiddelen opleveren die je nodig hebt om andere opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Wanneer je bij een opdracht een                       ziet, vind je achteraan in het boekje een hulpfiche 

om je op weg te helpen. 

Als je alle opdrachten juist beantwoord hebt, … 

- krijg je acht tips die je naar onze Romein leiden; 

- krijg je de letters van zijn / haar naam. 

Iedere leerling van het zesde leerjaar kan deze oplossing ingeven op de website van onze school.   

https://www.mosa-rt.be/eerstegraad 

Uit de juiste oplossingen loten we tien winnaars. Noteer zeker ook je school en klas, zodat we de 

winnaars een leuke “Romeinse” prijs kunnen bezorgen. 

 

  

 

 

1 lararium 5 culina 

2 triclinium 6 vestibulum 

3 cubiculum 7 peristylium 

4 tablinum 8 atrium 

https://www.mosa-rt.be/eerstegraad
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Opdracht 1: Lararium 

 

In elke villa vind je een huisaltaar of Lararium. Een goede 

Romein zal dagelijks de huisgoden vereren. Ook van een 

Romeinse speurneus zoals jij, wordt veel verwacht. Weet jij bij 

welke god(in) je best inspiratie zoekt om volgend jaar Latijn te 

studeren?  

Zoek uit deze drie mogelijkheden het meest passende antwoord. 

Dit antwoord zal jou naar de juiste tip leiden … 

 

1 Elke dag een gebedje tot de oppergod Jupiter is voldoende om te slagen. Wie Latijn volgt, moet 

immers over de hersenen van een volwaardige god beschikken. 

8 0  N A  C H R I S T U S 

 

2 Elke dag even ijverig werken als Athena, de godin van de vaardigheden. Enkel door regelmatig te 

werken, kan je je hersenen trainen. Latijn vergt meer dan een goed stel hersenen. Je zal er ook voor 

moeten werken.  

7 5 3  V O O R  C H R I S T U S 

 

3 Elke dag een gebedje tot Bacchus, de god van de wijn en de feesten. Want Latijn is een feest.  

4 4  V O O R  C H R I S T U S 
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Opdracht 2: Tricilinium 

 

Je bevindt je in de eetkamer. Sommige villa’s 

hebben een eetkamer met uitzicht op de zee. 

Andere villa’s bevinden zich in de stad. Onze villa 

heeft zicht op de rivier die verstopt zit in de naam 

van onze school, Mosa-RT. Weet jij welke rivier de 

Mosa is?  

Het juiste antwoord leidt jou opnieuw naar de 

correcte tip … 

 

 

 

1 De Tiber 

B L O E D 

 

2 De Rijn 

J U L I 

 

3 De Maas 

M E L K 
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Deze woordenlijst zal zeker nog van pas komen. Let op, slechts één woordenlijst is juist!  

Als je op bladzijde 6 het juiste antwoord gevonden hebt, komt ook de bijhorende figuur bij de juiste 

woordcombinatie uit.  

 

 

DOMINUS = MEESTER 

SERVUS = SLAAF 

SERVA = SLAVIN 

LAUDARE =  LOVEN 

DOMINUS = MEESTER 

SERVUS = SLAAF 

SERVA = SLAVIN 

LAUDARE =  STRAFFEN 

DOMINUS = SLAAF  

DOMINA = SLAVIN 

SERVUS = MEESTER 

LAUDARE =  LOVEN 
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Opdracht 3: Cubiculum  

 
Overdag gebruikten de Romeinen de slaapkamer als zitkamer 

of ontvangstruimte voor hun gasten.  Ze hielden er dan 

privégesprekken, kwamen er tot rust of studeerden er. 

De laatste gast die in deze slaapkamer verbleef, liet zijn 

studeerwerk achter. Kan jij achterhalen wat de betekenis is 

van de volgende Latijnse woorden? In welke ‘woordwolk’ vind jij de betekenis van deze Latijnse 

woorden allemaal terug? Denk aan Franse, Engelse, Nederlandse woorden die erop lijken! 

amicus – aqua – difficilis – finis – habitare – longus – parentes – rosa –  templum – victoria 

 

 

 

 

 

 

  

1 HART  

S L A A F 

 

2 KLAVER 

R O M E 

 

3 KAT 

G A L L I E R S 
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Opdracht 4: Tablinum 

 

In een afgescheiden bureau oftewel tablinum handelde 

de vader des huizes zijn geldzaken af. Vanuit deze 

studeerruimte kon hij zowel genieten van het mooie 

uitzicht op de tuin als in de gaten houden welke gasten 

er op komst waren. 

Welke achterkanten van de huidige Italiaanse munten 

verwijzen naar hun Romeinse roots, met andere 

woorden: op welke achterkanten van deze euromunten 

staan een wereldberoemd Romeins bouwwerk, een Romeinse keizer en een goddelijk mooie godin 

afgebeeld?  

 

Zoek de achterkanten van de volgende 
Italiaanse euromunten op. 
(tip: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaanse_euromunten) 

Enkel de juiste combinatiemogelijkheid leidt uiteraard 
naar de juiste tip … 

combinatiemogelijkheid 1: 

   

 C O L O S S E U M 
 

combinatiemogelijkheid 2: 

   

 
 

L U P E R C A L 

combinatiemogelijkheid 3: 

    

 

S E N A A T S - 

G E B O U W 
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Opdracht 5: Culina 

 

In de culina bereidden de slaven de maaltijden voor hun 

meester en diens gezelschap klaar. Net zoals wij ons laten 

inspireren door de beroemde chef-koks Sergio Herman, 

Jeroen Meus, Piet Huysentruyt of Sofie Dumont, 

baseerden de Romeinse slaven zich op het boek van de kok 

Apicius.  

De volgende dieren stonden daarbij op het menu. Geef eerst de (Nederlandse) benamingen van deze 

dieren en achterhaal vervolgens uit welke “overheerlijke” vissaus we de omkaderde letters gehaald 

hebben. De naam van deze vissaus kennen jullie misschien in spelvorm … 

 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

(ook wel zevenslaper genoemd) 

 

1 Garum 

W O L V I N 

 

2 Pulsum 

 en 

 

3 Passum 

B R U T U S 

G I R A F L E E U W 
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Opdracht 6: Vestibulum  

 

Via een monumentale voordeur, ook wel ianua genoemd (waarin 

we onze eerste maand van het jaar herkennen), bereikten de 

Romeinen een smalle gang oftewel vestibulum.  

In deze ruimte  valt vooral de mooie mozaiekvloer op: met 

ontelbare, gekleurde steentjes werd een hond afgebeeld, vaak 

vergezeld van het opschrift ‘Cave canem’.  

Wat betekent dit Latijnse opschrift? Welke rebus leidt tot de 

juiste vertaling en welke twee rebussen leiden naar een dwaalspoor?  

 

Rebus 1:    

 

 

Rebus 2:  

 
                   yen (= Japanse munt)                                                                                                            geld                                       

Rebus 3: 

 

 

Rebus 1:   

 

Rebus 2: 

V E C H T E N  O P    

L E V E N  E N  D O O D 

 

Rebus 3:  

H E E F T  R E M U S  V E R M O O R D 

L A U W E R K R A N S 
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possum 

potestis 
potes 

potest 
possumus 

possunt 

Opdracht 7: Peristylium 

 

Het peristylium is het tuingedeelte van het huis. Typerend voor deze tuin is dat ze omringd is door 

een zuilengalerij. Hier ben je beschut tegen de zon, of de regen. De ideale plek om te vertoeven, of 

om een puzzel op te lossen. Kan jij al puzzelend achterhalen hoe je potestis vertaalt?  

Stap 1: Vergelijk de vervoeging van het Franse être met het Latijnse werkwoord esse. 

être esse posse 

je suis sum  

tu es es  

il est est  

nous sommes sumus  

vous êtes estis  

ils sont sunt  

 

Stap 2: Vergelijk de puzzelstukjes van het Latijnse werkwoord posse met de vervoeging van esse.  

 

 

 

 

 

 

 

Stap 3: Gebruik de juiste tip om de betekenis van het werkwoord posse te achterhalen.  

Stap 4: Let op de uitgangen om de juiste persoon (ik, jij, hij…) te achterhalen. 
 

potestis = jullie willen 

N E T  E N  D R I E T A N D 

 

potestis = hij kan 

2 3  M E S S T E K E N 

 

potestis = jullie kunnen 

K O N I N G 
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Opdracht 8: Atrium 

 

Je bent nu beland in het atrium. Dit is het centrale 

woongedeelte van het huis. Hier vind je ook de verschillende 

kamers die je reeds bezocht hebt. Los nu de laatste opdracht 

op om de laatste tip te veroveren.  

Maar let op: Venenum in cauda est! 

We zoeken de vertaling van de volgende Latijnse zin: Servos et servas dominus laudat. 

 

 Stap 1: Gebruik de juiste hint om de betekenis van deze woorden te achterhalen. 

 Stap 2: Zoek het onderwerp van je zin. Dat is de eerste speler, degene die de handeling doet. 

In het Latijn herken je het onderwerp aan de uitgang.  

avUS: de grootvader avI: de grootvaders 

rosA: de roos rosAE: de rozen 

 

 Stap 3: Vertaal het werkwoord. 

 Stap 4: Zoek de tweede speler in deze zin. Ook deze herken je aan de uitgang. 

AvUM: de grootvader avOS: de grootvaders 

rosAM: de roos rosAS: de rozen 

 

 

Oplossing van de zin: Servos et servas dominus laudat. 

 

1 De slaven en de slavinnen prijzen de meester. 

Tip: “Jij ook, mijn zoon!?” (Tu quoque, fili mi!?) 

 

2 De meester prijst de slaven en de slavinnen. 

Tip: “Zo zal het voortaan iedereen vergaan die over mijn muren springt!”  

         (Sic deinde, quicumque alius transiliet moenia mea!) 

 

3 De meester straft de slaven en de slavinnen. 

Tip: “Zij die zullen sterven groeten u.” (Morituri te salutant!)
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Proficiat! 

Je hebt alle acht de opdrachten proberen te ontcijferen. Noteer de tips die je gevonden hebt. 

Ze verklappen je naar welke bekende Romein we op zoek zijn. Zijn / haar naam kan je ook vinden 

door met de gearceerde letters een naam te vormen.  

De oplossing past in één van de onderstaande vakjes. 

 

      

 

 

         

 

 

       

 

 

 

 

Surf nu naar de website van onze school en stuur ons je juiste oplossing door. Misschien ben jij 

weldra de gelukkige bezitter van een Romeinse munt (replica).  

 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 
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Tip opdracht 3: Cubiculum   

➢ amicus lijkt op het Franse ami  

➢ aqua zit in een aquarium 

➢ difficilis betekent hetzelfde als het Franse difficile of het Engels difficult 

➢ denk bij finis aan het Engelse finish  

➢ habitare vormt de basis voor het Franse habiter 

➢ longus betekent hetzelfde als het Franse longue, het Engelse long en het Nederlandse … 

➢ parentes lijkt sprekend op het Franse parents of het Engelse parents 

➢ in rosa herken je het Franse rose, het Engelse rose en het Nederlandse … 

➢ templum is de basis voor het Nederlandse … 

➢ in victoria herken je het Franse victoire, het Engels victory, het Nederlandse victorie en dit 

betekent … 

 

 

Tip opdracht 4: Tablinum (muntenkaart) 

1 cent                                        2 cent                                     5 cent                               10 cent 

Castel del Monte                    Molina Antonelliana            Colosseum                       geboorte van Venus 

 

20 cent                                  50 cent                                          1 euro                                  2 euro 

sculptuur van Boccioni       ruiterstandbeeld van tekening van                       Dante 

                                               een Romeinse keizer                  Leonardo da Vinci
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Tip opdracht 5: Culina  (gerechten van Apicius) 

Hieronder vind je een aantal recepten van de kok Apicius. Enkele van zijn ingrediënten heb je nodig 

in opdracht 5. 

- Gevulde relmuis 

- Kruidenzout 

- Lams- en geitenlapjes met koriander 

- Viooltjeswijn 

- Saus bij gekookte struisvogel 

- Gehaktballetjes van stekeloesters 

- Gehaktballetjes van pauw 

- Saus bij flamingo 

- Gevulde baarmoeder 

- …. 

De volledige recepten kan je terugvinden via https://www.smulweb.nl/recepten/apicius of 

https://www.apiciana.nl/derecoquinaria/inhoud.html 

 

 

Tip opdracht 7: Peristylium 

être esse = zijn posse = kunnen 

je suis sum = ik ben possum = ik kan 

tu es es = jij bent ? 

il est est = hij is potest = hij kan 

nous sommes sumus = wij zijn ? 

vous êtes estis = jullie zijn ? 

ils sont sunt = zij zijn ? 

 

 

https://www.smulweb.nl/recepten/apicius
https://www.apiciana.nl/derecoquinaria/inhoud.html
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Tip opdracht 8: Atrium 

We zoeken de vertaling van de volgende Latijnse zin: Servos et servas dominus laudat. 

 

1 Gebruik de volgende woordenlijst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Vertaal eerst het onderwerp: dat is het woord dominus.  

    Let hierbij of het onderwerp enkelvoud of meervoud is. 

 dominus =  

 

3 Vertaal het werkwoord laudat 

 laudat =  

 

4 Vertaal nu de overgebleven woorden.  

   Let hierbij of het enkelvoud of meervoud is. 

 servos et servas =  

 

DOMINUS = MEESTER 

SERVUS = SLAAF 

SERVA = SLAVIN 

LAUDARE =  LOVEN 


