WERKBLAD 1 – Hoe gingen kinderen vroeger naar school?
Interview een opa of oma
Gingen kinderen vroeger op een andere manier naar school?
Interview een van je ouders, grootouders, overgrootouders of andere oude mensen, over
hoe zij vroeger naar school gingen. Vul de antwoorden in op dit werkblad.
Naam ’journalist’:

.........................................................................................................

Datum interview:

.........................................................

Vragen zijn gesteld aan:

□ opa □ oma □ overgrootvader □ overgrootmoeder □ buren
□ …......................................

De vragen voor het interview staan hieronder; vul de antwoorden op de stippellijntjes in.
1. Naar welke basisschool bent u vroeger gegaan? (Schrijf de naam en de plaats op)
...............................................................................................................................................
in ...............................................................................
2. In welk jaar bent u voor het eerst naar die basisschool gegaan? 19 …...
3. Bestaat die school volgens u nog?

□ ja □ nee

4. Met hoeveel kinderen zaten jullie in de klas? ….........
5. Kreeg u verkeersles op school?

□ ja □ nee

6. Heeft u fietsexamen gedaan?

□ ja □ nee

7. Hoe ging u naar school?

□ te voet □ fiets □ bus □ trein □ tram □ auto □ paard
□ tractor □ rolschaatsen □ step □ …..........................

8. Woonde u ver van school? □ ja □ nee Hoe ver ongeveer?
……………. meter/kilometer
9. Hoe lang was u onderweg van thuis naar school? …..... minuten

10. Met wie ging u naar school? □ alleen □ met broertjes of zusjes □ met vriendjes
11. Hoe was de weg naar school?
12. Was het □ druk en gevaarlijk of juist □ heel veilig en rustig?
13. Moest u vaak oversteken? □ ja □ nee.
14. Was de weg □ vlak of □ hobbelig?
15. Lag er een fietspad naast? □ ja □ nee
16. Kunt u de weg nog beschrijven?
.....................................................................................................................................................
...…...............................................................................................................................................
17. Heeft u nog een speciale herinnering van iets dat u op weg naar school beleefd hebt?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Extra vraag die je zelf voor het interview bedacht hebt:
18. Vraag:...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Antwoord: ............................................................................................................................
19. Noem zelf 2 verschillen tussen hoe kinderen nu en vroeger naar school gaan/gingen?
1. ...........................................................................................................
2. ...........................................................................................................
Extra vragen:
o
Liep u vroeger mee met een avondvierdaagse?
o
Ging u vroeger vaak met de bus of de trein?
o
Hadden uw ouders een auto?
o
Wat was uw eerste auto?
o
Ging u ook met de auto op vakantie?

□ ja □ nee
□ ja □ nee
□ ja □ nee
…....................
□ ja □ nee

