LESBRIEF OVER ONDERWIJS VOOR MEISJES

Check je kennis!
Miljoenen kinderen op de wereld gaan nooit of maar heel kort naar school.
Omdat ze moeten werken, thuis of op het land. Hoe komt dat, en is dat erg?
Met deze test check je jouw kennis over dit onderwerp.
1. Hoeveel kinderen op de wereld gaan er
eigenlijk niet naar school?
a.

61.000.000: 61 miljoen

b.

6.100.000: 6,1 miljoen

c.

61.000: 61 duizend

2. Waarom gaan kinderen niet naar school?
a.

omdat hun ouders te arm zijn om schoolgeld,
schriften of een verplicht schooluniform te
betalen.

b. omdat ze thuis of op het land mee moeten
werken.

4. In Nederland gaan alle kinderen naar de
basisschool. Is dat altijd zo geweest?
a.

b. Nee. In de leerplichtwet uit 1901 stond heel lang
dat meisjes die voor hun familie moesten zorgen,
ook niet altijd naar school hoefden. En dat
boerenkinderen hun ouders ook mochten helpen
op het land, als dat nodig was. Deze wet werd pas
in 1969 gewijzigd.

5. Helpt school tegen armoede?
a.

c.

omdat hun ouders school niet belangrijk vinden.

d. alle antwoorden zijn goed.

3. Gaan er in de wereld vooral meisjes, of vooral
jongens niet naar school?
Het zijn vooral jongens die niet naar school
mogen. Zij zijn sterk, dus kunnen ze goed
meehelpen op het land.

Nee, ik denk het niet. School en armoede hebben
toch niks met elkaar te maken?

b. Misschien helpt school een beetje tegen
armoede. Want kinderen leren op school rekenen
en dat is handig voor later, als ze werk gaan
zoeken.
c.

a.

Ja. In Nederland zijn jongens en meisjes gelijk
en hebben ze dezelfde rechten. Dat is al meer
dan 100 jaar zo, want in 1901 kreeg Nederland
leerplicht.

Ja. Kinderen die naar school gaan, hebben meer
kans op een betere toekomst en meer kans om
uit armoede te ontsnappen. Ze krijgen later betere
banen en gezondere kinderen.

b. Meisjes mogen vaker dan jongens niet, of niet
lang, naar school. Veel ouders vinden het fijn als
meisjes thuis meehelpen.
c.

Er is geen verschil. Er zijn evenveel meisjes als
jongens, die niet naar school gaan.
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