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Jij weet precies wat er op een school van nu 
gebeurt. Je gaat er elke dag naar toe. 
Daar hoef  je geen boek over te lezen. 
 
Hoe was het vroeger op school? 
In dit boek lees je er meer over. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wanneer waren er voor het eerst scholen? 
 Leerden ze hetzelfde als kinderen nu? 
 Wat leerde je vroeger op een school? 
 Wat zijn een griffel en een lei? 
 Wat is een kroontjespen? 
 Wat is een rekenhand? 
 Waren er vroeger ook kinderboeken? 
 Hoe zag een klaslokaal er vroeger uit? 
 Wat is een pechvogel? 
 Wat is een plak? 
 Wat is een roe? 
 Wanneer moesten alle kinderen naar school? 
 Wat is de lagere school? 

1. Naar school1. Naar school  



2. Les in het klooster2. Les in het klooster  

Keizer Karel de Grote 
Bijna 1300 jaar geleden regeerde Karel de 
Grote (1) over een groot  Frankisch rijk. 
Hij vond dat alle jongens in zijn rijk moesten 
kunnen lezen, schrijven, zingen en bidden.  
De keizer en de kerk waren machtig. 
Op school leerde je veel over God. 
Het klooster 
Een klooster is een gebouw (soms meer ge-
bouwen) waar monniken (2) of  nonnen (3) 
woonden. Ze leefden apart van de wereld.  
Ze hadden in het klooster gekozen voor een 
leven alleen met God. 
Monniken lazen en schreven veel. Ze waren 
dus geleerd. Ze  waren de eerste meesters. 
Monniken gaven alleen les aan jongens uit 
rijke gezinnen op de kloosterschool (4) 
Meisjes gingen niet naar school. Ze werden 
moeder en deden het huishouden. 
Latijn 
Jongens leerden schrijven en lezen.  
Dat gebeurde in een vreemde taal: het 
Latijn. Stel je voor dat jij leert lezen in het 
Engels. Dat is moeilijk, want het is niet de 
taal die je spreekt. Op een kloosterschool 
waren strenge regels. 
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Steden 
Ongeveer 700 jaar geleden komen er 
steeds meer steden. 
Daarvoor speelde het leven zich af  op het 
platteland. 
In de stad was veel te doen. En binnen de 
stadsmuren was het veilig. 
Er komen ook scholen in de stad. De Kerk 
is de baas van die scholen. Het schoolgeld 
is laag, maar arme kinderen blijven thuis. 
Het alfabet 
Kinderen leerden  eerst de letters van het  
alfabet. Ze leerden het alfabet met een 
hornboek (1). 
Het was een soort plankje met het alfabet.  
Op de achterkant stond een gebed: het 
Onze Vader. 
Later leerden kinderen lezen uit het 
Haneboek (2). In dat boek stond het 
alfabet, gebeden, de Tien Geboden en 
gedichten. 
De Kerk wilde vooral dat je leerde over 
God en de Bijbel.  De verhalen waren 
moeilijk om te lezen. Ze waren bedoeld 
voor volwassenen. De kinderen begrepen 
weinig van wat ze lazen. 

3. De stadsschool3. De stadsschool  
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Het wastafeltje 
In groep 3 leert elk kind nu lezen. Elk kind 
leert dan ook gelijk de geleerde woordjes te 
schrijven. 
Heel vroeger ging je pas schrijven als je 
goed kon lezen. 
In de tijd van de kloosterschool oefenden 
jongens eerst op een wastafeltje (1).  
Het was een plaatje van hout of  metaal. 
Het plaatje werd ingesmeerd met een laagje 
was. Met een pen of  stylus (2) schreef  je in 
de zachte was.  Een mislukte letter smeerde 
je dicht met de platte achterkant van de 
stylus. Als het wastafeltje vol was, werd de 
was bij het vuur gesmolten. De was werd 
weer hard en was glad. 
De ganzenveer 
Als je goed kon schrijven, mocht je de 
ganzenveer met inktkoker (3) en papier 
gebruiken. Schrijven werd gezien als een 
kunst. De letters hadden veel versieringen. 
Het werd pennenkunst (4) genoemd. 
Voor schrijfles moest extra betaald worden. 
Papier, ganzenveer en inkt kostten natuur-
lijk ook geld, 

4. Schrijven4. Schrijven  

1 

2 

3 4 



De lei en de griffel 
Inkt en papier waren duur.  
Het wastafeltje verdween. 
Ongeveer 250 jaar geleden kwamen de lei (1) 
en de griffel (2)  in de plaats. 
De lei was een klein bordje van leisteen. 
De griffel was ook van leisteen. Met de griffel 
schreef  je op de lei. Het maakte een krassend 
geluid in de klas. 
Als de lei vol was, keek de meester het werk na. 
Met een nat sponsje veegde hij de lei schoon. 
Het kind begon weer met een schone lei. 
De kroontjespen 
Ruim 100 jaar geleden verdween de lei.  
Ook de ganzenveer was er niet meer. 
De kroontjespen (3) kwam in de plaats 
De inktpot  (4) zat in de schoolbank. 
Mooi schrijven was belangrijk en moeilijk.  
De pen mocht maar tot de helft van het gaatje in 
de inkt. Anders werd het een kliederboel. 
Je hield de pen schuin. Je zette lichtjes aan: “ 
dun op en dik aan” . 
Met een inktlap (5) maakte je de pen schoon. 
De kroontjespen maakte later plaats voor de 
vulpen, de balpen en het potlood. 
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5. Rekenen5. Rekenen  

De Gouden Eeuw 
Op de kloosterschool en latere scholen  werd 
niet gerekend.  
Dat veranderde 400 jaar geleden. 
Nederland was een rijk land geworden. 
Er werd veel geld verdiend met de handel. 
Die tijd werd de Gouden Eeuw genoemd. 
Rekenen met geld werd belangrijk. 
Het rekenboek van Bartjens 
Er was een bekende meester Bartjens (1) uit 
Amsterdam.Hij schreef  het beroemde reken-
boek, Cijfferinghe (2), dat heel lang gebruikt 
zou worden. 
Met het boek leerde je vooral rekenen met 
munten. Ook leerde je meten. 
Rekenen deed je met de vingers van je handen. 
Later werd er zelf  een rekenhand van hout (3) 
gemaakt. 
Alleen oudere kinderen leerden rekenen. 
Bartjens was meester op een Franse school. 
Je leerde er lezen, schrijven, rekenen, Frans, 
Nederlands en goede manieren. 
Er werd per vak betaald. 
Rekenen was twee keer zo duur als lezen. 
School was nog steeds niet bedoeld voor arme 
mensen in die tijd. 
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6. Braaf6. Braaf  

Gedichtjes 
Kinderboeken bestonden er vroeger niet. 
Kinderen die konden lezen, lazen de Bijbel. 
De eerste boekjes voor kinderen waren gedichten. 
Er waren ook plaatjes bij. 
De taal was nog steeds moeilijk. 
Daarom werden ze vaak voorgelezen. 
Na veel herhalen hoopten de ouders dat het kind het 
gedicht uit het hoofd kende. 
Een wijze les 
De gedichtjes gingen altijd over brave kinderen. 
Ze waren een voorbeeld voor de lezer. 
Jantje zag eens pruimen hangen. Hij wil ze plukken. 
Wie mist er nou een paar pruimen?, denkt hij hard-
op. Maar toch wil hij niet ongehoorzaam zijn. 
Vader hoort Jantje hardop denken. Als beloning 
voor zijn gehoorzaamheid plukken ze de pruimen (1) 
Door het gedichtje leren kinderen braaf  en gehoor-
zaam te zijn. 
Later komen er ook verhaaltjes over De brave 
Hendrik (2).  
Hendrik luistert altijd goed naar zijn ouders. 
Hij geeft altijd het goede voorbeeld. 
We gebruiken nu nog steeds de uitdrukking: 
Die jongen is een echte brave Hendrik. 
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Schoolgeld 
Iedereen die kon lezen en schrijven, kon heel 
vroeger meester worden. 
Je hoefde niet naar een speciale school zoals 
nu. 
Aan het eind van de week betaalde elk kind 
schoolgeld. 
Dat was het salaris van de schoolmeester. 
Hoe voller de klas des te meer hij verdiende. 
Een meester verdiende in die tijd ongeveer  
1 euro per jaar per kind. 
Andere baantjes 
De meester verdiende niet veel.  
Daarom had hij nog andere bijbaantjes. 
Vaak was hij de koster van de kerk. 
Hij maakte de kerk schoon en deed de deuren 
open voor de dienst. 
Ook luidde hij de klokken. 
Of  hij kon voorzanger in de kerk zijn.  
Hij was dan een soort dirigent bij het zingen. 
Een ander beroep was doodgraver (1). 
Hij groef  de graven op de begraafplaats.  
Met al die verschillende beroepen kon de 
meester rondkomen. 

7. De schoolmeester7. De schoolmeester  
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Vol 
Heel vroeger waren klassen vol. 
Er waren geen banken en stoelen, zoals nu. 
Klassen bestonden niet. 
Oude en jonge kinderen zaten door elkaar (1). 
De meester zat altijd achter zijn lessenaar. 
Hij liep niet door de klas. 
Elk kind kwam naar hem toe. 
Hij keek werk na en vertelde wat je verder moest 
doen. 
Soms had de meester een hulpje. 
Het lokaal 
Ongeveer 200 jaar geleden had een school drie 
klassen. Soms zaten ze in een lokaal. 
Er werd ook gekeken naar de leeftijd van een 
kind. 
Kinderen zaten op een bank (2). 
Er kwam een schoolbord en de meester legde 
meer uit. 
Hij liep ook al meer door de klas. 
Er waren strenge regels in de klas 
Kinderen luisterden met hun armen over elkaar. 
Wist je een antwoord dan stak je een vinger op. 
Twee vingers betekende: Ik wil iets vragen. 
Als je naar de wc wilde, stak je een hele hand op. 

8. In het klaslokaal8. In het klaslokaal  
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De school verandert 
Klaslokalen en scholen worden steeds beter. 
Lokalen krijgen meer ramen. 
Ook wordt het steeds minder koud. 
Op de plaatjes zie je hoe de school langzaam 
verandert. 

100 jaar geleden 

180 jaar geleden 

150 jaar geleden 

Kleuterschool 60 jaar geleden 



9. Straf9. Straf  

De pechvogel 
De meester zat vroeger altijd achter zijn 
lessenaar. Het lokaal was overvol. Er 
gebeurde van alles, ook kattenkwaad. 
Als de meester je betrapte, gooide hij een 
stoffen vogel naar je toe. 
Het was de pechvogel of  de duif  (1).  
Het kind waarbij de vogel terechtkwam, 
moest de vogel terugbrengen. 
Dat deed het kind met lood in de schoenen. 
Hij wist dat hij gestraft ging worden. 
De plak en de roe 
De meester kon je straffen met de plak (2). 
Met de plak kreeg je een tik op je hand. 
Of  je kreeg een pak slaag met de roe (3).  
De roe was een bosje samengebonden 
takken. 
Nu mag er in een klas niet meer geslagen 
worden. 
Ezelsoren 
Een andere straf  was het dragen van de 
ezelsoren (4). Het kon ook bordje zijn met 
ezel erop. 
Je zat de rest van de dag met die oren op.  
Of  je stond ermee in de hoek. 
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Leerplicht 
Ruim honderd jaar geleden in het jaar 1901 
kwam er een wet. 
Die wet zorgde ervoor dat elk kind, arm of  
rijk, naar school moest.  
Je noemt het leerplicht. 
De school heette de lagere school (1). 
Er waren zes klassen. 
Je moest vanaf  je zesde jaar naar school. 
Kinderen kregen een rapport. 
Aan het eind van het jaar ging je over of  je 
bleef  zitten. 
Vakken 
Een kind leerde er veel nieuwe vakken bij: 
tekenen, handwerken, aardrijkskunde, muziek  
geschiedenis, gymnastiek en natuurkennis. 
Meester en juf 
Ook meesters en juffen moesten eerst naar 
school. Ze leerden eerst goed lesgeven.  
Dan pas mochten ze voor de klas staan. 
De basisschool 
In het jaar 1985 worden de kleuterschool en 
de lagere school samen de basisschool. 
De basisschool heeft 8 klassen. 
Het is de school waar jij nu op zit. 

10. Iedereen naar school10. Iedereen naar school  



11. Filmpjes11. Filmpjes  

 

Vroeger was het anders 

Naar school 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-

anders-afl1-naar-school/#q=school  

 

Het Klokhuis 

Schoolbord  
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

schoolbord/#q=school  

http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/#q=school
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-afl1-naar-school/#q=school
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-schoolbord/#q=school
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-schoolbord/#q=school






http://www.20eeuwennederland.nl/ 

58 miljoen Nederlanders en de lagere school. 

http://www.historien.nl/de-geschiedenis-van-het-nederlandse-onderwijs/ 

http://wikikids.nl/School,_vroeger_en_nu 

http://www.onderwijserfgoed.nl/content/de-parochieschool-1 

http://www.onderwijsgeschiedenis.nl/Geschiedenis-van-het-ontstaan-van-Chr-Scholen/ 

Bronnnen Bronnnen   



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaarden  
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