
https://www.youtube.com/watch?v=IAZaHkQSxns  De school rond 1910 wordt 

nagespeeld. 

De school rond 1910, de tijd dat Jan en Janneke naar school gingen 

In 1901 is de leerplichtwet ingevoerd: kinderen tussen de 6 en 12 jaar moesten 

nu verplicht naar school. Daarvoor gingen eigenlijk alleen de kinderen van rijke 

mensen naar school. Arme kinderen bleven thuis en moesten al jong 

meehelpen thuis of in de fabriek. Kinderarbeid is dus ook in Nederland 

geweest. Kinderen van 6 jaar begonnen in groep 1. De zesde klas was de laatste 

klas van de lagere school die tegenwoordig basisschool heet. Kleuters gingen 

niet naar school. De kleuterschool kwam later. 

Alle kinderen in de klas kregen tegelijk dezelfde les. Dat heet klassikaal 

onderwijs. De kinderen zaten in banken met z’n tweeën naast elkaar. Er zaten 

heel veel kinderen in een klas. Soms wel 50.  

Het klaslokaal zag er heel anders uit dan tegenwoordig. Zie de afbeeldingen. Er 

waren gaslampen, hoge ramen altijd aan de linkerkant van het lokaal. Hoge 

ramen omdat je dan niet naar buiten kon kijken, aan de linkerkant omdat er 

dan genoeg licht was om met je rechterhand te schrijven. Schrijven met je 

linkerhand mocht toen niet want dan zorgde je linkerhand voor schaduw op 

het papier en je veegde met je hand alles uit wat je opschreef. Als je het toch 

deed dan werd je linkerhand vastgebonden op je rug. Gelukkig is dat al lang 

verleden tijd. Net zoals veel andere straffen; 

- Met je knieën in de klompen, rechte rug en armen hoog met 2 gewichten 

in je handen. 

- Ezelsoren op omdat er een dom antwoord was gegeven. 

- Een lange stoffen lap in de vorm van een tong met touwtjes om je nek 

omdat er teveel gekletst werd.  

- Of met een liniaal of stok op de knokkels van je linkerhand als je toch 

ondanks alles met links ging schrijven. 

Nu in deze tijd vinden we dat natuurlijk verschrikkelijke straffen maar toen 

geloofde men echt dat dit hielp bij de opvoeding. 

In de schoolbank zat in het midden een inktpotje. De kinderen schreven met 

een kroontjespen. Dit is een metalen pennetje in de vorm van een kroontje. Dit 

pennetje klemde je vast in een houten penhouder. Je doopte de pen in het 

inktpotje en ging schrijven. Oei, dat was moeilijk in het begin. Je kreeg namelijk 

heel erg gauw vlekken. Jan en Janneke schreven nog met een griffel op een 
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leitje. De griffel bestond nog niet zo lang en het had tijd nodig voordat alle 

scholen in Nederland naar de kroontjespen en de inktpot overgingen. Schrijven 

was toen een heel belangrijk vak. 

Ook rekenen was belangrijk. Je moest vooral veel geldsommen maken. Dat 

noemde men koopmans rekenen. Dat had dus alles te maken met iets kopen 

en verkopen. 

In de tijd van Jan en Janneke was er ook een nieuwe manier bedacht om te 

leren lezen. Dat was het “Aap, Noot, Mies…”van meester Hoogeveen. Hij 

bedacht het leesplankje. Bij de woordjes die op het leesbord kwamen hoorde 

iedere keer een verhaal. Dit verhaal stond afgebeeld op een vertelplaat. Dit 

was een schoolplaat waarop alle woorden uit het rijtje voorkwamen. Heel veel 

scholen gebruiken nu als leesmethode Veilig leren lezen dat is voortgekomen 

uit het leesplankje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deze pagina hoort bij de leesteksten over de school van vroeger en de school 

rond 1910, de tijd dat Jan en Janneke naar school gingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


