
Geschiedschrijving 

Dronten 

Een schoolklas uit de zestiger jaren 

Scholen in Dronten 

De eerste scholen in Dronten 
werden in september 1962 geopend. 

Op één dag werd de openbare school 

de Dukdalf, het protestants-
christelijke Kompas en de 

roomskatholieke St. Gregorius 
geopend. Alle drie waren ze lagere 

scholen. Als je zes was mocht je er 
heen. De kleuters gingen in die tijd 

nog naar aparte kleuterscholen.  

Door de groei van de bevolking 
kwamen er al snel scholen bij zoals: 

De Uiterton, Aan Boord en De Kiel.  
Ook in de dorpen Biddinghuizen en 

Swifterbant werden lagere scholen 
gebouwd. In Biddinghuizen waren 

dat De Akkerwinde, De Wingerd en 

De Rank. In Swifterbant: De 
Duijkeldam, De Branding en De 

Golfslag. 

 

Wanneer je twaalf jaar was dan kon 
je in die tijd naar de ULO of de 

Scholengemeenschap Dronten. 

Wilde je naar de HAVO of het 
VWO dan moest je  - op de fiets  - 

naar Kampen of naar Harderwijk. 

Lesbrief  

Een schoolklas  

Het is niet zo moeilijk 

om te zien wie de 
meester is. 

 
Opdrachten: 

Beschrijf de kleding van 

de jongens en de meis-

jes. 

 
Welke verschillen zie 

je als je deze vergelijkt 
met nu? 

 

De foto is gemaakt tij-

dens een speciale 

gebeurtenis. Welke 
zou dat kunnen zijn?  

 
De klas bestaat uit … 

leerlingen. Waarschijn-

lijk is dit een combi-
natieklas geweest. 

TV 
 

Een populair jeug-
dprogramma was toen  

Pipo de clown. 
 

Vragen 
Vertel wat je vindt van 

het verhaal en van het 

tempo. 

http://youtu.be/RC75j3MAiek


Ontspanning 

Vakantie 

In Dronten was altijd wel wat te 
doen. Je kon nog heerlijk 

buitenspelen.  

Op straat was het toen 
nog niet zo druk met 

verkeer. Er reden toen 
nog maar weinig 

auto’s. Een potje 

straatvoetbal zat er 

altijd wel in.  

Als je thuis TV had dan 
kon je twee maal in de 

week naar een jeugdprogramma 
kijken. Op woensdagmiddag duurde 

het programma drie kwartier. De 

laatste 15 minuten was dan voor de 

Verrekijker. Een soort jeugdjournaal. 

Ook zaterdagmiddag was er een 

uitzending voor de jeugd. Die duurde 
een half uur. Hiernaast zie je het 

programma overzicht van zo maar 

een dag in de week. Er 

was maar één zender. 

Vragen:  

Hoe lang werd er ‘s 

avonds uitgezonden?  

Hoeveel TV telde 

Nederland in 1961? 

Eén geluk. Overal in 
Nederland moesten de huizen 

antennes op het dak hebben. In 
Dronten niet. Daar had je toen al de 

kabel. De ontvangst was daardoor 

veel beter dan in de rest van het land. 

Het mooie van naar school is, dat je 
ook vakanties hebt. In de jaren zestig 

was dat niet anders. Wat wel anders 

was, was dat je dan niet altijd een 
paar weken in Nederland of in het 

Buitenland op vakantie ging. 
Soms was een dagje naar het strand 

het enige uitstapje. De rest moest je 

je binnen het dorp vermaken. 

 

Vraag.  
Hiernaast zie je een strandje in de 

buurt van Biddinghuizen.  Als je 
diezelfde foto nu zou nemen. Wat 

zou er dan anders zijn? 

 

De gemeente Dronten heeft nu heel 

veel recreatie mogelijkheden voor 

vakantiegangers van buiten 

de polder.  Zoek er eens een 
vijftal op. Zeg wat voor 

recreatie ze bieden en waar 

deze parken liggen. 
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