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FOCUSTHEMA 5  |  WANNEER KRIJG IK VRIJAF?

Werkkatern 5 Wanneer krijg ik vrijaf?

Les 1 De tijdsband even herhalen, ken je het nog?

1 De tijdsband

Kleef hier de tijdsband van je klas.

2  Wat weet je er nog over?
Kleef de prenten in chronologische volgorde.
Noteer de correcte jaartallen en de naam van de historische periode.

Naam:  Klas:

__________________________________________________

tot _______________________________________________

__________________________________________________

van _____________________ tot _______________________

__________________________________________________

van _____________________ tot _______________________

__________________________________________________

van _____________________ tot _______________________

__________________________________________________

van _____________________ tot _______________________

__________________________________________________

van _____________________ tot _______________________
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3  Herhalen
 Vul de zinnen aan. Schrijf het woord in het kruiswoordraadsel.

1  De eerste mensen kwamen aan hun voedsel door op _______________________________ te gaan.

2  Een _______________________________ was een veelgebruikt kledingstuk bij de Romeinen.

3  De hoofdstad van Italië is _______________________________.

4   In de Middeleeuwen/tijd van burchten en steden werden jongens van rijke komaf op zesjarige leeftijd 

weggestuurd naar een ander kasteel om er _______________________________ te worden.

5   Celina en haar familie wonen in een straat met kleine arbeidershuisjes. Zo een straatje noemen we een 

_______________________________ .

6  Een ander woord voor burcht is een _______________________________ .

7   De grote karvelen die terugkwamen van hun ontdekkingsreizen legden aan in een 

_______________________________ .

8  Een _______________________________ was een ideale woonplaats voor de eerste mensen.

9   Tegenwoordig is de _______________________________ niet meer uit ons leven weg te denken. 

We gebruiken hem voor alles: surfen, informatie opzoeken, presentaties maken, chatten, betalen …
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 Noteer het nummer van het woord 
bij de passende afbeelding.
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1 De tijdsband

Kleef hier de tijdsband van je klas.

2  Aan de slag!
Geef elke groep twee taken.

Later werd een jager een landbouwer en moest hij voor zijn planten en dieren zorgen. Ze konden ook 
natuurlijke vezels, zoals wol en vlas, spinnen en weven tot kleding. Geef nu iedere groep een taak bij.

3  Grotschilderingen
Vul het schema aan met sleutelwoorden.

Waarover? >  _______________________________

___________________________________________

___________________________________________

Waarmee tekenen? >  _______________________

___________________________________________

___________________________________________

grotschilderingen

Waarmee verven? >  ________________________

___________________________________________

Waar vinden we kleuren? > ___________________

___________________________________________

Kleurstoffen mengen met >  __________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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•

•

Later:

•

•

Later:

•

•

Later:

vrouwen kinderenmannen

op jacht gaan

werktuigen maken

         zelf planten en dieren 

kweken

kleding en schoeisel maken 

van dierenhuiden

vruchten, noten en eetbare 

wortels zoeken

         vezels spinnen en 

weven tot kleding

vruchten, noten en eetbare 

wortels zoeken

hout sprokkelen

         voor de dieren zorgen

 meestal taferelen uit de jacht

               met de vingers of met 

een kwast van dierenharen

                        met producten 

uit de natuur, zoals klei

                 met een stuk steen 

of met houtskool

                          bloed, urine, 

dierenvet of plantensap
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4  Word zelf stripauteur!
Vul de tekstballonnen zelf aan met een passend tekstje.

Wat waren de moeilijke of gevaarlijke zaken voor de kinderen? Geef drie voorbeelden.

• ______________________________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________________________

Wat deden de kinderen als ontspanning? Geef drie voorbeelden.

• ______________________________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________________________

Stel dat jij in deze periode kind was. Wat deed jij dan het liefst in je vrije tijd?

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5e leerjaar

focusthema 5
4

FOCUSTHEMA 5  |  WANNEER KRIJG IK VRIJAF?

Ze moesten soms lange afstanden te voet afl eggen.

Er waren gevaarlijke, wilde dieren.

Er was niet altijd genoeg eten.

de jacht naspelen

zwemmen in de rivier

luisteren naar de verhalen van de ouderen

Moeten we nog lang 
wandelen? Ik ben moe.

nog 
even 

volhouden!

Kijk, wat 
een lekkere 

bessen.

En zo konden 
we de mammoet 

vangen.

Joehoe! 
Lekker 

fris 
water!

Pak me dan, 
als je kan.

We hebben 
hem bijna!

Komaan, 
sluwe 
vos.

bv.



1 De tijdsband

Kleef hier de tijdsband van je klas.

2 Amfi theaters: komt zien naar het spektakel!
Lees de onderstaande tekst.

Dat de Romeinen knappe bouwers waren wisten we al! In elke grote Romeinse stad stond er meestal ook 
een amfi theater. Dat was een soort stadion voor volksvermaak. Het grootste amfi theater dat de Romeinen 
ooit bouwden, was het Colosseum in Rome zelf, kolossaal groot! In het jaar 72 gaf keizer Vespasianus de 
opdracht tot de bouw van het Colosseum. Hij stierf echter nog voor het af was. Zijn zoon Titus maakte het 
project verder af. Het Colosseum was 188 m bij 165 m en 48 m hoog. Er konden wel 50 000 bezoekers in. 
De gangen waren allemaal genummerd. Zo konden die duizenden bezoekers op tien minuten tijd allemaal 
netjes hun plaatsje vinden. Onder het enorme gebouw was er een doolhof van gangen, hokken en kamers 
voor de gladiatoren en de wilde dieren. Er was echt aan alles gedacht. Zeildoeken waren opgehangen aan 
ruim 240 palen, zodat de toeschouwers niet verbrandden in de felle zon!
In het Colosseum werden allerlei gevechten gehouden: mens tegen mens, mens tegen dier, dier tegen dier. 
In het midden lag er zand (arena in het Latijn), zodat bloedsporen 
makkelijk konden worden weggeveegd. Men kon het ook vol water 
laten lopen en zeegevechten houden.
Wanneer een gladiator zwaar gewond was, besliste de keizer of 
hij mocht blijven leven of niet. Duim omhoog betekende: hij mag 
blijven leven! Maar duim naar beneden betekende: de gladiator moet 
sterven!
In 404 verbood de christelijke keizer Honorius de gladiatoren-
gevechten. In 523 vond de laatst bekende voorstelling plaats.

Markeer in de tekst:
geel > naam, plaats, datum van begin van de bouw en de opdrachtgever tot de bouw van het grootste 
amfi theater gebouwd door de Romeinen
groen > afmetingen van het Colosseum
rood > maximumaantal bezoekers, minimale tijd om amfi theater te vullen
blauw > soorten gevechten

Beantwoord deze vragen.

• Hoe werd er beslist of een gewonde gladiator mocht blijven leven of niet?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

• Waarom zou een christelijke keizer de spelen verboden hebben?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________
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het Colosseum in Rome

De keizer besliste door zijn duim omhoog (leven) of omlaag (sterven) te houden.

bv.  Het past niet binnen het christendom om mensen en dieren voor het plezier te 

doden.

ooit bouwden, was het Colosseum in Rome zelf, kolossaal groot! In het jaar 72 gaf keizer Vespasianus de ooit bouwden, was het Colosseum in Rome zelf, kolossaal groot! In het jaar 72 gaf keizer Vespasianus de ooit bouwden, was het Colosseum in Rome zelf, kolossaal groot! In het jaar 72 gaf keizer Vespasianus de ooit bouwden, was het Colosseum in Rome zelf, kolossaal groot! In het jaar 72 gaf keizer Vespasianus de 

project verder af. Het Colosseum was 188 m bij 165 m en 48 m hoog. Er konden wel 50 000 bezoekers in. 
De gangen waren allemaal genummerd. Zo konden die duizenden bezoekers op tien minuten tijd allemaal 
project verder af. Het Colosseum was 188 m bij 165 m en 48 m hoog. Er konden wel 50 000 bezoekers in. 

netjes hun plaatsje vinden. Onder het enorme gebouw was er een doolhof van gangen, hokken en kamers 

In het Colosseum werden allerlei gevechten gehouden: mens tegen mens, mens tegen dier, dier tegen dier. 

laten lopen en zeegevechten houden.
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3  Badhuizen: samen het bad in!
Geef drie dingen die je in een badhuis kon doen.

• ______________________________________________________________

• ______________________________________________________________

• ______________________________________________________________

4 Het leven van Cornelius en Aurelia
Vul dit schema verder aan.

Cornelius  > krijgt elke dag  ______________________________________________

 > gaat met zijn vader mee naar  _________________________________

 en  _________________________________________

 > spelletjes die hij graag doet:  _______________________________________________

  _________________________________________________________________________

Cornelius’ mama  > runt de  _____________________________________________

 > is baas over de  _______________________________________

 > in haar vrije tijd:  _________________________________________________________

Cornelius’ papa > is een rijke en belangrijke  _________________________________________________

 > hij moet de belangen van het  _____________________________________  verdedigen

Aurelia > helpt elke dag haar moeder op de  ___________________________________________

 > moet ook babysitten op haar  _______________________________________________

 > gaat ook soms met haar familie naar het  _____________________________________

Aurelia's mama > veel en hard werken op  ___________________________________________________
en papa

Stel dat je in deze periode leefde. Wat zou je aanspreken in het leven van …

Cornelius?  __________________________________________________________________________________________________

Aurelia ? _____________________________________________________________________________________________________
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baden

sporten

een lichaamsverzorging krijgen

les van een Griekse leraar

het amfi theater

het badhuis

knikkeren, met de tol spelen, hoepelen, 

hinkelen, blindemannetje spelen

villa

slaven

wandelen, naar het badhuis of theater gaan

magistraat

Romeinse rijk

markt

kleinere zussen

amfi theater

het land en de markt



1 De tijdsband

Kleef hier de tijdsband van je klas.

2  Middeleeuwse spelletjes
Nummer en noteer alle spelletjes die je op de tekening herkent. Kleur de spelletjes die je zelf al eens deed.
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 1 steltlopen

 2 touwtjespringen

 3 knikkeren

 4 bikkelen

 5 met de tol spelen

 6 touwtrekken

 7 hoepelen

 8 kegelen

 9 met de bal gooien

 10 op een stokpaardje rijden

1

4

2

9

5

3

6

10
87

3800

de Oudheid de Middeleeuwen de Nieuwe Tijden Onze Tijdde Prehistorie

C. 500 1500 1945



3  Een ambacht moet je leren!
Lees dit tekstje en markeer de sleutelwoorden.

Ambachtslieden waren vakmensen. Ze waren gespecialiseerd in één bepaald vak. 
Je had een smid, wever, meubelmaker, bakker, slager, timmerman, schoenmaker, tonnenmaker, barbier … 
Om een bepaalde ambacht aan te leren moest je enkele stappen doorlopen.
Zo werd je eerst leerjongen. Je was het hulpje van de meester en deed allerlei klusjes. Later kon je gezel of 
gast worden. Je kreeg dan meer verantwoordelijkheid en mocht af en toe eens zelfstandig werken. 
Om uiteindelijk zelf meester of patroon te kunnen worden, moest je vaak een meesterwerk maken. 
Daarna pas kon je zelf een ambacht uitoefenen en een atelier opstarten of overnemen van iemand.

Je wilt een ambacht leren. Vul aan!

1 Je bent eerst een _________________________________ .

 Je bent een hulpje dat allerlei  ____________________________________________________________ .

2 Je bent _________________________________ of _________________________________ .

 Je krijgt meer ____________________________________ en werkt al eens ______________________ .

3 Je bent _________________________________ of _________________________________ .

 Je hebt met succes een _________________________________ gemaakt.

 Nu pas kun je zelf  _____________________________________________________________________ .

4 Arbeid en vrije tijd: woordenschat
Zoek het op in je woordenboek.

minstreel  > ___________________________________________

  _____________________________________________

borduren  > ___________________________________________

  _____________________________________________

barbier  > ___________________________________________

  _____________________________________________

leerlooier  > ___________________________________________

  _____________________________________________

Stel dat jij in deze periode een ambacht wilde leren. Wat zou je kiezen?

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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dienaar van een edelman die zich toelegt 
op dichtkunst en zang; (ook) rondreizend 
voordragen van liederen

fi guren naaien op of in een stof

kapper

iemand die huiden bereidt tot leer

Ambachtslieden waren vakmensen. Ze waren gespecialiseerd in één bepaald vak. 

Om een bepaalde ambacht aan te leren moest je enkele stappen doorlopen.
Zo werd je eerst leerjongen. Je was het hulpje van de meester en deed allerlei klusjes. Later kon je gezel of Zo werd je eerst leerjongen. Je was het hulpje van de meester en deed allerlei klusjes. Later kon je gezel of Zo werd je eerst leerjongen. Je was het hulpje van de meester en deed allerlei klusjes. Later kon je gezel of Zo werd je eerst leerjongen. Je was het hulpje van de meester en deed allerlei klusjes. Later kon je gezel of 
gast worden. Je kreeg dan meer verantwoordelijkheid en mocht af en toe eens zelfstandig werken. gast worden. Je kreeg dan meer verantwoordelijkheid en mocht af en toe eens zelfstandig werken. gast worden. Je kreeg dan meer verantwoordelijkheid en mocht af en toe eens zelfstandig werken. 
Om uiteindelijk zelf meester of patroon te kunnen worden, moest je vaak een meesterwerk maken. Om uiteindelijk zelf meester of patroon te kunnen worden, moest je vaak een meesterwerk maken. 
Daarna pas kon je zelf een ambacht uitoefenen en een atelier opstarten of overnemen van iemand.Daarna pas kon je zelf een ambacht uitoefenen en een atelier opstarten of overnemen van iemand.

              leerjongen

                                  klusjes doet

gezel                                                        gast

          verantwoordelijkheid                                                      zelfstandig

meester                                                   patroon

                        meesterwerk

                 een ambacht uitoefenen en een atelier opstarten of overnemen



1 De tijdsband

Kleef hier de tijdsband van je klas.

2 Het platteland en de stad, een ander leven
Vul dit schema aan. Kies uit: herberg, kaarslicht, pachtgeld, land, sneller, atelier, belastingen.

Op het platteland

> hard werken op het _________________________________

> ze moeten _________________________________ betalen aan de landeigenaar

> betalen ook de jaarlijkse _________________________________

In de stad

> kinderen helpen mee in het _________________________________ van de ouders

> geen werk meer bij _________________________________

> daardoor meer en _________________________________ werken overdag

> bijklussen ’s avonds (bijvoorbeeld in een _________________________________)

3 Hinkelspel, versie 1600
De kinderen hinkelden toen ook al graag! Teken hier het hinkelspel zoals jij denkt dat het toen werd 
gespeeld. Lees de tekst in je bronnenboek nog eens!
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land

atelier

pachtgeld

kaarslicht

belastingen

sneller

herberg
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4 Pieter Bruegel de Oude, schilder van het volkse leven
Pieter Bruegel de Oude werd geboren in Breda (Nederland) of in het Limburgse Bree. Hij leefde in de 16e 
eeuw, ongeveer 500 jaar geleden.
Hij schilderde in de stad Antwerpen heel wat beroemde schilderwerken. Hij koos vaak onderwerpen die te 
maken hadden met godsdienst en de bijbel, maar ook feesten en het leven van de gewone mensen zette hij 
op doek. Hij had een bekende lijfspreuk: ‘Naer ’t leven’ , en dat kun je heel goed zien aan zijn schilderijen. 
Het zijn bijna foto’s, zo ongeloofl ijk precies zijn ze geschilderd! Hij was een van de eerste schilders die het 
gewone, dagelijkse leven schilderde. ‘Kinderspelen’, ‘Boerenbruiloft’ en ‘Boerendans’ zijn ongetwijfeld 
enkele van zijn bekendste werken. Hij overleed in 1569. Er bleven ongeveer 50 schilderijen, 75 tekeningen en 
200 prenten van deze kunstenaar bewaard.

•  Zoek op in je atlas: de twee mogelijke geboorteplaatsen van Pieter Bruegel. 
Duid ze aan op het kaartje met een kruisje.

• Markeer in de tekst.

 Groen: waarover schilderde hij als één van de eerste schilders?
 Blauw: de namen van drie bekende werken.

Bekijk dit deel uit het werk ‘Kinderspelen’ van Bruegel. 
Noteer de drie spelen die jijzelf nog hebt gespeeld of zou willen spelen.

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________
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1 De tijdsband

Kleef hier de tijdsband van je klas.

2 Oorzaak > gevolg
Je krijgt de oorzaak. Omschrijf een gevolg.

OORZAAK GEVOLG

Grote gezinnen met 
veel kinderen hebben 
veel eten nodig.

Het werkboekje wordt 
ingevoerd.

Op zondag trekken 
de mannen naar de 
herberg.

3 Arbeiders in de 19e eeuw
Vul aan. Kies uit: werkboekje – lange – kinder – lage – gevaarlijke.

slechte arbeidsomstandigheden in de 19e eeuw:

>  ________________________________________ lonen

>  ________________________________________ werkdagen

>  ________________________________________-arbeid

>  ________________________________________ werkomstandigheden

>  ________________________________________ zorgde ervoor dat je moeilijk kon veranderen van werk

5e leerjaar

Les 6 Met Celina naar de fabriek
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>

>

>

op het toilet in het beluik

Ook de kinderen moeten veel werken.

Het wordt moeilijker om ander werk 

te vinden.

Sommigen drinken hun hele weekloon op 

en kunnen dan geen eten meer kopen.

bv.

lage

lange

kinder

gevaarlijke

werkboekje
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4 Hobby’s: vroeger, vandaag of beide?
Kruis aan naast elke ontspanningsmogelijkheid: is het van vroeger, van vandaag of van beide tijden?

vroeger nu beide

1 duivenmelken

2 volksdansen

3 naar de kermis gaan

4 gamen

5 naar een pretpark gaan

6 toneelspelen

7 chatten

8 in de fanfare spelen

Welk besluit past het best? Kruis aan.

�  Veel van wat men vroeger deed, doet men nu ook, maar met veel minder mensen of op een andere 
manier. Er kwamen heel wat nieuwe mogelijkheden bij.

�  Nu doen mensen compleet andere zaken in hun vrije tijd. 
Veel nieuwe mogelijkheden kwamen in de plaats. Oude hobby's zie je nu niet meer.

5 Kloof tussen arm en rijk
Kleur het � bij de zinnen rood als ze over de arbeiders gaan. 
Kleur het � blauw als ze over de patroons gaan.

� 1 Ze klopten lange uren. Dagen van twaalf tot vijftien uur werken waren zeker geen uitzondering.
� 2 Ze woonden in kleine huisjes met hele grote gezinnen.
� 3 Ze ontvingen hoge huurprijzen.
� 4  Ze hadden een machtig instrument, het werkboekje, waarmee ze veel mensen konden bedreigen en 

chanteren.
� 5 Hun wil was wet. Ze duldden geen tegenspraak.
� 6 Ze woonden in mooie statige herenhuizen.
� 7 Ze hadden weinig te eten, werden vaak ziek en raakten regelmatig gewond tijdens het werk.

Stel dat je leefde in deze periode. Wat zou jouw mening zijn over het werkboekje?

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5e leerjaar
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1 De tijdsband

2 Ook nu nog verschillen!
Schrijf de verschillen op tussen het leven van Sander en dat van Lotte.

Sander Lotte

studeren

reizen

ontspanning

werk ouders

Welke dingen herken je uit je eigen leven? Omschrijf een voorbeeld.

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

3 Ontspanning nu en honderd jaar geleden
Kijk in je bronnenboek naar de dingen die Lotte doet als ontspanning. Vergelijk ze met die van Celina. 
Zet een kruisje als Celina dat ook gedaan zou kunnen hebben.

nu: Lotte
touwtje-
springen

chatten boek lezen
ballet/
dansen

hinkelen
logeren in 

oma’s caravan

honderd jaar 
geleden: 
Celina

Probeer het nu zelf: wat kun je besluiten? Kun je het straks ook verklaren aan de klas?

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

5e leerjaar
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bv.   Sommige dingen die Celina gedaan zou kunnen hebben, doet Lotte ook nog, 

maar voor Lotte zijn er heel wat nieuwe dingen bij gekomen.

vindt studeren niet zo belangrijk

mooie, verre reizen en in de winter 
snowboardvakantie

houdt van technologie, 
soms opa helpen in de tuin

- vader: weinig thuis door zijn werk
- moeder werkt halftijds

is blij dat ze naar school kan en 
vindt het belangrijk

logeert in de zomer in de caravan 
van oma en opa

elke dag iets te doen: lezen, ballet, 
volleybal …

- vader: job kwijt
- moeder werkt voltijds
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4  Derdewereldlanden
Lees de tekst en markeer de sleutelwoorden. Zoek op wat je niet begrijpt.

Niet iedereen heeft zo veel luxe en comfort als wij! Wij wonen in het rijke Westen. Heel veel kinderen elders 
in de wereld leven in totaal andere omstandigheden. Ze kunnen niet of nauwelijks naar school. Ze werken 
thuis hard mee om te kunnen overleven. Wanneer ze dan toch naar school kunnen gaan, moeten ze vaak 
uren stappen.
Heel wat mannen en vrouwen in de derdewereldlanden worden uitgebuit. Dat wil zeggen dat ze veel te lange 
werkdagen hebben, weinig loon ontvangen en bij ziekte vaak hun job verliezen.
Veel organisaties overal ter wereld proberen er iets aan te doen. Ook bij ons, zoals Broederlijk Delen, 
Wereldsolidariteit, 11.11.11 en Oxfam. Die laatste organisatie wint steeds meer aan terrein. Ze richt 
coöperatieven op. Ze laat de kleine boeren samenwerken. Zo kunnen ze meer producten tegen een betere 
prijs verkopen en kunnen ze de concurrentie aan met de grote multinationals. Oxfam geeft de kleine 
boeren een eerlijk loon. Ze verkoopt hun producten tegen een eerlijke prijs hier bij ons in haar winkels. 
Die producten uit de Oxfam-winkels zijn soms iets duurder, maar als koper ben je zeker dat de boeren een 
eerlijke prijs hebben gekregen en niet worden uitgebuit!

Beantwoord de vragen.

• Hoe worden arbeiders in derdewereldlanden uitgebuit?

 -  ____________________________________________________________________________________

 -  ____________________________________________________________________________________

 -  ____________________________________________________________________________________

•  Kijk even terug naar vorige periodes. Waarmee kun je de situatie van arbeiders in de derdewereldlanden 

vergelijken? ____________________________________________________________________________

• Geef twee organisaties die proberen te helpen.

 ___________________________________________   __________________________________________

• ‘Die laatste organisatie wint steeds meer aan terrein!’ Wie is 'die laatste’ en wat wordt er bedoeld?

 ______________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________

• Coöperatieven: oorzaak en gevolg. Vul aan.

 Kleine boeren werken _____________________________ .

 > daardoor meer _____________________________ tegen betere  ______________________________

 > daardoor kunnen ze _____________________________ met de  _______________________________

• Waarom zijn de prijzen in de Oxfam-winkels vaak iets duurder dan in andere winkels?

 ______________________________________________________________________________________

Zou jij producten kopen bij Oxfam? Waarom wel of waarom niet?

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

5e leerjaar
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Ze hebben veel te lange werkdagen.

Ze ontvangen weinig loon.

Bij ziekte verliezen ze vaak hun job.

Broederlijk Delen   /   11.11.11   /   Oxfam   /   Wereldsolidariteit

De organisatie Oxfam wordt groter en belangrijker en kan meer doen voor de 

boeren in derdewereldlanden.

                                samen

                           producten verkopen                                      prijzen

                                 de concurrentie aan                              multinationals

om de boeren in de derdewereldlanden een eerlijke prijs te kunnen geven

Niet iedereen heeft zo veel luxe en comfort als wij! Wij wonen in het rijke Westen. Heel veel kinderen elders 
in de wereld leven in totaal andere omstandigheden. Ze kunnen niet of nauwelijks naar school. Ze werken in de wereld leven in totaal andere omstandigheden. Ze kunnen niet of nauwelijks naar school. Ze werken in de wereld leven in totaal andere omstandigheden. Ze kunnen niet of nauwelijks naar school. Ze werken 
thuis hard mee om te kunnen overleven. Wanneer ze dan toch naar school kunnen gaan, moeten ze vaak 
uren stappen.
Heel wat mannen en vrouwen in de derdewereldlanden worden uitgebuit. Dat wil zeggen dat ze veel te lange Heel wat mannen en vrouwen in de derdewereldlanden worden uitgebuit. Dat wil zeggen dat ze veel te lange Heel wat mannen en vrouwen in de derdewereldlanden worden uitgebuit. Dat wil zeggen dat ze veel te lange 
werkdagen hebben, weinig loon ontvangen en bij ziekte vaak hun job verliezen.werkdagen hebben, weinig loon ontvangen en bij ziekte vaak hun job verliezen.werkdagen hebben, weinig loon ontvangen en bij ziekte vaak hun job verliezen.
Veel organisaties overal ter wereld proberen er iets aan te doen. Ook bij ons, zoals Broederlijk Delen, Veel organisaties overal ter wereld proberen er iets aan te doen. Ook bij ons, zoals Broederlijk Delen, Veel organisaties overal ter wereld proberen er iets aan te doen. Ook bij ons, zoals Broederlijk Delen, 
Wereldsolidariteit, 11.11.11 en Oxfam. Die laatste organisatie wint steeds meer aan terrein. Ze richt Wereldsolidariteit, 11.11.11 en Oxfam. Die laatste organisatie wint steeds meer aan terrein. Ze richt Wereldsolidariteit, 11.11.11 en Oxfam. Die laatste organisatie wint steeds meer aan terrein. Ze richt 
coöperatieven op. Ze laat de kleine boeren samenwerken. Zo kunnen ze meer producten tegen een betere coöperatieven op. Ze laat de kleine boeren samenwerken. Zo kunnen ze meer producten tegen een betere coöperatieven op. Ze laat de kleine boeren samenwerken. Zo kunnen ze meer producten tegen een betere 
prijs verkopen en kunnen ze de concurrentie aan met de grote multinationals. Oxfam geeft de kleine prijs verkopen en kunnen ze de concurrentie aan met de grote multinationals. Oxfam geeft de kleine 
boeren een eerlijk loon. Ze verkoopt hun producten tegen een eerlijke prijs hier bij ons in haar winkels. boeren een eerlijk loon. Ze verkoopt hun producten tegen een eerlijke prijs hier bij ons in haar winkels. 
Die producten uit de Oxfam-winkels zijn soms iets duurder, maar als koper ben je zeker dat de boeren een 
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1  Wie kan dit gezegd hebben? Verbind de stripfi guur met de passende tekstballon.

  Sterke Beer Cornelius Arnaud Willem Celina Lotte

2 Vul aan.

12

1

2

3

4

5

tussen

6

7

8

en

9

10

11

12  In het verhaal van ‘arbeid en vrije tijd’ is er altijd 

 de _____________________________ tussen 

 __________________ en __________________ .

Herhaling

Pff, morgen 
moet ik de 
hele dag 

helpen op het 
kasteel.

Morgen ga ik 
met Grietje 

naar de 
zondags-
school.

Mama, kom 
eens kijken. 

Hier hangt het 
vol bessen!

Tot vanavond 
op de chat!

Straks ga 
ik met vader 

naar het 
Colosseum. 

Leuk!

Morgenvroeg 
moet ik naar 
de fabriek.

1  het boekje van de arbeider in de 

19e eeuw, ‘het slavernijboekje’

2  een dans met eenvoudige passen 

op volkse muziek

3  een van de beroemde schilderijen 

van Bruegel waarop hij nummer 2 

afbeeldt

4  strijders die in de Romeinse 

arena’s tegen elkaar vochten

5  een plaats waar je nummer 4 kon 

zien

6  een tussenstap op weg naar het 

meesterschap in een ambacht

7  wanneer je nu een halve job 

uitoefent

8  natuurlijk zwart tekenmateriaal

9   mensen zonder rechten die hard 

moeten werken

10   een zanger die in de 

Middeleeuwen van kasteel naar 

kasteel trok

11   een grappig toneelstuk, voor het 

eerst geschreven door de Grieken

W E R K B O E K J E

V O L K S D A N S

B O E R E N D A N S

G L A D I A T O R E N

A M F I T H E A T E R

L E E R J O N G E N

H A L F T IJ D S

H O U T S K O O L

S L A V E N

M I N S T R E E L

K O M E D I E

kloof

arm rijk
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Studiewijzer

Lees, markeer en kruis aan. OK
Dit ken ik. 

Dit begrijp ik.

1  Ik ken en begrijp deze woorden en namen. Ik kan ook zeggen in welke periode ze thuishoren.
  grotschildering, amfi theater, badhuis, slaven, Colosseum, ambachten, ambachtsman, leerjongen, 

gezel, gast, meester, minstreel, troubadour, Pieter Bruegel, kinderarbeid

Tip: Zoek waar de woorden en namen staan in het werkkatern of bronnenboek. Zorg dat je weet 
wat ze betekenen en bij welke periode ze horen. Zeg of schrijf het op.

�

2 Ik kan de periodes van de tijdsband in de juiste volgorde opnoemen.

Tip: Zet de namen op kaartjes en oefen. 

�

3  Ik kan zaken van vroeger en nu (mensen, voorwerpen, tekstjes …) over arbeid en vrije tijd 
 - in de juiste periode plaatsen;
 - op volgorde zetten van vroeger naar nu.

Tip: Bij deze vragen mag je straks je boeken gebruiken. Zorg dat je alles in het werkkatern en 
bronnenboek goed begrijpt.

�

4  Ik kan aantonen dat er een groot verschil (kloof) was tussen rijke en arme mensen in hun job en in 
hun vrijtijdsbesteding. Ik kan een voorbeeld geven bij

 -  Aurelia (dochter van een gewone Romein) en Cornelius (zoon van een rijke magistraat);
 - Margaretha (dochter van de kasteelheer) en Arnaud (zoon van een pachter);
 -  Celina (dochter van een fabrieksarbeider) en Clément (de zoon van de fabrieksbaas).

Tip: Bij deze vragen mag je straks je boeken gebruiken, maar bereid je toch voor. Lees het verhaal 
van die fi guren nog eens en noteer iets waar ze sterk in verschillen. Onthoud dat!

�

5  Ik kan van zaken van vroeger en nu (mensen, voorwerpen, tekstjes …) over arbeid en vrije tijd 
zeggen wat er eerst was en waarin het veranderde.

 -  Hoe veranderden de taken van de eerste mensen toen ze niet rondzwierven maar op één plaats 
bleven wonen?

 -  Hoe veranderde de job van de boeren die in de Middeleeuwen/tijd van burchten en steden naar de 
stad trokken?

 -  Hoe veranderden de omstandigheden waarin arbeiders leefden en werkten in de 19e eeuw en 
nu?

Tip: Bij deze vragen mag je straks je boeken gebruiken. Zorg dat je alles in het werkkatern en 
bronnenboek goed begrijpt.

�

6  Ik kan uitleggen waarom iets vroeger gebeurde. Of ik kan beoordelen of de uitleg die ik krijg, klopt 
of niet.

 - Waarom schilderden de eerste mensen jachttaferelen op rotsmuren?
 -  Waarom hadden rijke Romeinen zo veel vrije tijd, konden ze grote gebouwen optrekken, mensen 

voor hun plezier tegen elkaar laten vechten …?
 - Waarom was de minstreel een welgekomen gast op het middeleeuwse kasteel?
 - Waarom moesten kinderen in de 19e eeuw ook in de fabriek gaan werken?
 - De kloof tussen rijk en arm is er nu nog altijd. Klopt dat?

Tip: Bij deze vraag mag je straks je boeken gebruiken. Zorg dat je alles in het werkkatern en 
bronnenboek goed begrijpt.

�

Wat ik moet kennen, moet ik eerst begrijpen en dan enkele keren opzeggen, opschrijven, tekenen … tot ik het uit mijn 
hoofd ken. Dat wil zeggen: ik kan het opschrijven of zeggen zonder hulp. Dat is zo voor 1 en 2.
Wat ik moet kunnen, moet ik vooral begrijpen. Dat wil zeggen: stel dat juf of meester iets vraagt dat daarop lijkt, dan kan 
ik dat oplossen. Dat is zo voor  3, 4, 5 en 6.
Ik noteer wat ik nog niet begrijp en vraag het straks in de klas.
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