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Rijdende scholen voor kermiskinderen
De Tilburgse Kermis is de grootste kermis van Nederland en heeft dus ook
de meeste kermiskinderen. Dat zijn de kinderen van ouders die op de kermis
werken. Ze reizen met ze mee van kermis naar kermis en van stad naar stad.
Maar het is natuurlijk niet zo handig om ook iedere week weer op een andere
school te moeten zitten. Daarom bestaat er een rijdende school die met die
kermiskinderen meereist.
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Opdracht 1: Ter land, ter zee en in de lucht
Een kermisexploitant heeft een reizend beroep. Hij werkt bijvoorbeeld de ene
week op de kermis in Kerkrade en de andere week op de kermis in Den Haag.
Ken je nog meer reizende beroepen? En hoe zouden de kinderen van ouders
met zo’n beroep naar school gaan denk je?
• Voorbeeld:

Welke reizende beroepen
zijn er nog meer?

Hoe zouden de kinderen
naar school gaan?

Circusmensen

Circuskinderen gaan net als
kermiskinderen ook naar
De Rijdende School

Opdracht 2: Zoek de verschillen
Wat zijn de verschillen tussen een rijdende school en een vaste school?

Rijdende school

Vaste school

Gaat naar verschillende plekken

Staat op 1 vaste plek
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Opdracht 3: Kermisrekenen
Op de Rijdende School leren de kinderen ook rekenen net als jij op jouw school.
Weet jij de uitkomst van deze verhaaltjessommen?

1. Tijdens de Tilburgse Kermis worden alle
kermiskinderen van de Rijdende School in
groepjes verdeeld. Er worden 8 groepjes van
6 kinderen gemaakt. Hoeveel leerlingen heeft
de Rijdende School in Tilburg?
leerlingen

2. Komende zomer telt de Tilburgse Kermis
34 kermiskinderen. Het jaar daarvoor waren
dat er 28. Hoeveel leerlingen telt de
Rijdende School op de kermis meer dan dit
jaar?
leerlingen

3. Een op de 3 kermiskinderen heeft een
hondje. De Rijdende School telt 21 leerlingen.
Hoeveel leerlingen hebben een hondje?
leerlingen

