
Wilt u verder met historische lessen?
Les 5.1 
Maak een expositie over veranderingen in 100 jaar

 

Introductie
Maak een expositie in de klas over toen en nu.
Bekijk het schema: Veranderingen in 100 jaar wat hierbij behulpzaam hierbij kan zijn.
Bespreek met de kinderen eerst de tien onderwerpen. 
TIp denk aan de vragen: 
1 Huizen Hoe woonde men TOEN en hoe woon je NU?                         
2 Verdwenen beroepen Welke zijn dat? Welke beroepen zijn er NU?
3 Gezondheid Welke ziektes waren er TOEN en NU?   
4 Kleding Wat droeg men TOEN en wat NU?
5 Onderwijs Hoe leerde je TOEN en hoe leer je NU?                                
6 Voeding Wat at je TOEN en wat eet je NU?
7 Spelletjes Welk speelgoed had men TOEN en welk speelgoed heb je NU?
8 Feest Hoe vierde je de verjaardag TOEN en hoe doe je dat NU?
9 Liedjes Welke liedjes waren er TOEN en welke zijn er NU?                                        
10 Vervoer Hoe ging je op pad TOEN en hoe doe je dat NU? 

Laat daarna een opa of oma in de klas komen vertellen over hun jeugd, de periode 1950 -1960. 
Of laat de leerlingen hun opa’s en oma’s of oude kennissen interviewen.
Let op! de antwoorden van opa’s en oma’s gaan over de periode 1950 à 1960!                         

 

Tijd 90 minuten

Groep 5 en 6

Doel De leerlingen onderzoeken de jeugdtijd van hun opa en oma en 
vergelijken die met de periode rond 1900 en met Nu.
Door het vergelijkingsonderzoek beseffen leerlingen verande-
rende waarden en normen. Ze leren zich hierdoor te gedragen 
vanuit respect voor hedendaagse algemeen aanvaarde waarden 
en normen.

Thema Algemeen dagelijks leven 1900, 1950 en nu

Digitale documenten Schema: Veranderingen in 100 jaar 
Interviewvragen voor opa en oma of oudere kennis.

Voorbereiding Print de interviewvragen voor opa en oma of oudere kennis 
(bijlage XIX) uit.
Zet het schema: Veranderingen in 100 jaar op het digibord of print 
het uit

Nodig Schema: Veranderingen in 100 jaar  
Interviewvragen voor opa en oma of oudere kennis 
Computers of A4-lijntjespapier, pen, kleurpotloden
Grote dozen, foto’s en objecten, lijm

Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Bijlage XVIII Les 5



Joop en Jopie! Leven in een volksbuurt rond 1900
Lespakket Joop en Jopie! Verdienen zelf centen | Groep 4, 5 en 6 | Bijlage XVIII Les 5

Opdracht
• Bespreek het schema: Veranderingen in 100 jaar (bijlage XIX).
• De kinderen werken per onderwerp; individueel of in groepjes.
• Laat kinderen hun opa’s en oma’s of oude kennissen interviewen. En laat de kinderen hier 

een verhaal van maken. 
• Daarna maken ze een vergelijking met hun leven van nu. 
• Vraag of opa en/of oma of een oude kennis een oud voorwerp wil meegeven. (naam leerling 

onder het voorwerp plakken, met tape dat weer los kan!)
• Zet de antwoorden uit het interview in het schema: Veranderingen in 100 jaar.
 Dat kan per leerling en/of klassikaal.
• Verzamel oude foto’s per onderwerp: een foto van de periode rond 1900, een foto van de 

periode rond 1950 en een foto van de periode NU. Maak hiervan fotokopieën!  
• Schrijf titels of korte teksten bij de foto’s. 
• Verzamel de oude objecten. Schrijf erbij uit welk jaar het is object is en waar het voor werd 

gebruikt.
• plak de fotokopieën van de drie tijdsperiodes, met bijbehorende teksten van de leerlingen 

per onderwerp in een grote doos. plaats de objecten erbij. Zet de expositie Veranderingen in 
100 jaar in de klas of school.

Schema: Veranderingen in 100 jaar

1900
Tijd van de opa en oma van opa en oma 

of oudere kennis van de kinderen

1950 - 1960
Interview met de opa en oma 
of oudere kennis van de kinderen

Nu
Tijd van de kinderen

1 Huizen Eenkamerwoningen 
Klein, kelderwoningen
Geen WC en douche in huis

Hoogbouw en Flats 
Allemaal eigen kamer
Vinexwijken

2 Beroepen Porder (wakker-maker)
Lantaarnaansteker

Systeembeheerder voor PC
Game-bouwer

3 Gezondheid Cholera en tyfus door het ontbreken van 

riolering en waterleiding

Obesitas door teveel vet eten

4 Kleding Stugge stoffen in grijs, wit zwart

Rok dames
Klompen

Veel gekleurde kleding
Allerlei stoffen zoals synthetische polyamide 

voor sportshirts enz.

5 Onderwijs Lijfstraffen
In rijen zitten
Armen over elkaar

Vreedzaam methode op school

Digibord
Los in groepjes zitten

6 Voeding Eénpans gerechten met gort of aardappel Pizza, pasta en patat

7 Spelletjes en 
spelen

Varkensblaas is voetbal
Botjes van dieren is het spel bikkelen

Games
Skateboard

8 Feest Op straat (huizen te klein)
Draaiorgel, dansen op straat

In pretpark of bioscoop
Thuis met slingers

9 Liedjes en 
muziek

Werkliederen
Opvoedliedjes
Smartlappen

Veel Engelstalig
De Voice
Rap

10 Vervoer Paardentram 
Handkar 

Auto
Vliegtuig


