
 

• Hoe word jij ’s ochtends wakker? Maken je ouders je wakker of een eigen wekker? 
• Heb je een eigen slaapkamer of deel je deze met broertjes/zusjes?  
• Hoe laat sta je op? En was jij je ’s ochtends? 
• Wanneer kleed jij je aan? Wat voor kleren trek je aan? 
• Wat ontbijt je? Kijk je nog tv of doe je nog wat anders voordat je naar school gaat? 
• Hoe ga je (normaal gesproken) naar school? Lopend, met de fiets of word je gebracht? 
• Is je ochtendritueel in het weekend anders dan doordeweeks? Waar zitten de 

verschillen? 

Stap 2 
Stel je voor dat je 70 jaar geleden zou hebben geleefd…hoe zag een ochtend er toen uit?  

Houd via telefoon/skype/facetime een interview 
met een opa, oma of een ander ouder iemand uit 
de buurt en vraag hen naar hun ochtendritueel van 
vroeger. Je kan hierbij dezelfde vragen stellen als 
bij stap 1.  
 
Verschilt het ochtendritueel van je opa of oma veel 
met dat van jou? Wat is er allemaal anders? Wat is 
hetzelfde? Zou jij zo kunnen leven denk je?  
Waarom wel/niet? Wat zou je missen?  
 
 

 
Een ouderwetse wekker. Waarschijnlijk 

hadden je opa of oma zo’n wekker 
naast hun bed staan om ’s ochtends wakker 

te worden. 

 

TIP: Dit is een SchoolTV filmpje over een klaslokaal van 50 jaar geleden: 

https://youtu.be/xVVreWXZAlM. Als je dit filmpje doorstuurt naar je opa of oma. 

Herkennen zij dit lokaal dan? Wat kunnen zij zich herinneren van hun schooldagen 

van vroeger? 

Ochtendrituelen: Toen en Nu 
(groep 5 t/m 8) 

Tring! De wekker gaat. Opstaan! Een nieuwe 
dag is begonnen. Iedere ochtend sta je op. Je 
wast je gezicht, trekt je kleren aan, eet een 
boterham, poetst je tanden. Of…? 
 
Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit en hoe was 
dat vroeger toen onze opa’s en oma’s jong 
waren?  

 

Wat ga je doen? 
 
Stap 1 
Maak een verslag van jouw dagelijkse 
ochtendritueel. Je kan dit doet door een video 
(vlog) te maken, een fotoverslag of het in een kort 
verhaaltje (of misschien zelfs in stripvorm) op te 
schrijven. Denk bij het maken van je verslag na 
over de volgende vragen: 

 
De porder. Deze man ging vroeger langs de 
deuren met een lange stok om iedereen op 

tijd wakker te maken. 

https://youtu.be/xVVreWXZAlM

