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handleiding
r.-k. godsdienst

De definitieve handleiding
wordt nagestuurd. Hiermee
kunt u alvast tot aan de
herfstvakantie aan de slag.

Tuin van Heden.nu 3 bestaat uit:
leerwerkboek
handleiding (inclusief toetsen-cd-rom)
correctiesleutel leerwerkboek
prentenset
cd
dvd
bordboek Plus
bingel.be
methodewebsite
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Woord vooraf
Als auteurs van Tuin van Heden.nu hebben we elkaar gevonden in een gemeenschappelijke uitdaging: op een
kwaliteitsvolle manier het vak rooms-katholieke godsdienst vormgeven voor leerlingen in het lager onderwijs.
Vanuit een hedendaagse maatschappelijke context biedt Tuin van Heden.nu je levensbeschouwelijke handvatten
om met leerlingen aan de slag te gaan over de grote en kleine dingen van het leven. De methode laat hen
kennismaken met Jezus en Zijn Vader en met de christelijke traditie, in dialoog met andere levensbeschouwingen.
We delen hetzelfde verlangen: de leerlingen op een positieve, uitnodigende en sfeervolle manier helpen ontdekken
wat de waarde van het geloof is en hoe mensen dat samen beleven. Daarom hebben we onze schouders gezet onder
Tuin van Heden.nu: we wilden een methode ontwikkelen voor de 21e eeuw die leerkrachten ondersteunt bij het vak
r.-k. godsdienst en die leerlingen stimuleert in hun geloofsontwikkeling.
Het concept is nieuw. In kleine ploegen binnen het team hebben we kern- en uitbreidingslessen uitgewerkt.
De auteurs van het Plus-luik zorgden voor extra impulsen. We zijn tevreden dat we elk ons deel hebben
bijgedragen aan de nieuwe tuin!
Tuin van Heden was en is een succesvolle methode. Maar na tien jaar werd het tijd om ons oor eens te luisteren te leggen
bij de gebruikers. De resultaten van onze bevraging vormden het uitgangspunt van nieuwe inhouden, bruikbare impulsen
en werkvormen. Zo groeide het concept van Tuin van Heden.nu. We hebben het materiaal uitgeprobeerd in de praktijk,
de uitgewerkte thema’s getoetst bij mensen met ervaring in het onderwijs en met een deskundige kijk op de wereld van
vandaag. Het resultaat daarvan ligt voor je: Tuin van Heden.nu. We hopen van harte dat je er je weg in vindt en er samen
met de leerlingen veel plezier aan beleeft!
Graag willen we de mensen bij uitgeverij Van In bedanken voor de geboden kansen. Dankzij de vrijheid en de
ondersteuning die we kregen, ontwikkelden we een methode r.-k. godsdienst voor de 21e eeuw. In het bijzonder willen
we hier Delfiene vermelden, omdat zij het meest betrokken was bij het ontstaan van Tuin van Heden.nu.
September 2012
Hilde, Lies, Severine,
Bieke, Eve, Geert, Hilde, Inge, Inge, Jeroen, Patricia,
Magda, Marleen, Nadine, Pieter, Sanne, Tine, Tom, Veerle
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Tuin van Heden.nu – een boeiende en verrijkende geloofszoektocht
Tuin van Heden.nu is een godsdienstmethode voor het lager onderwijs van alle netten. Tuin van Heden.nu is de opvolger
van Tuin van Heden en biedt r.-k. godsdienstonderwijs voor leerkrachten en leerlingen van NU.
Tuin van Heden.nu wil bijdragen aan de boeiende geloofszoektocht die je samen met je leerlingen onderneemt.
Elke leerling krijgt de kans om zijn weg te gaan. Een weg die niet altijd gemakkelijk is: hier en daar is er wel eens een
doodlopende straat of een onverwachte wending. Neem de tijd om samen met je leerlingen een nieuw en verrassend pad
te bewandelen. Leer hen over de haag te kijken en stimuleer hen om nieuwe invalshoeken te zien. Daarom kiest Tuin van
Heden.nu voor een doolhof als beeld. Elk kind dat de doolhof binnenstapt, gaat op weg naar zijn kern, wat die ook inhoudt.

Tuin-van-Heden.nu wil je als leerkracht ondersteunen om de levensbeschouwelijke ontwikkeling van je leerlingen te
helpen ontplooien en, wie weet, ook zelf nog stappen te zetten op dat gebied. Daarom is er in de methode een bijzondere
aandacht voor de volgende componenten:

Communicatie in woord, Woord en wederwoord was en blijft een centraal gegeven in de methode.
Op alle leeftijden kan men komen tot verschillende communicatieniveaus. Men dient er wel rekening
mee te houden dat jonge kinderen concrete aanknopingspunten en inhouden waarop ze zich sterk
betrokken weten nodig hebben om te komen tot denken en redeneren.1 Tuin van Heden.nu maakt het
onderscheid tussen de drie communicatieniveaus, zoals het leerplan vraagt: het niveau van de
ervaring, het niveau van de betekenisverlening en het niveau van de reflectie op eigen ervaring en
betekenisverlening. Dat laatste niveau wordt in de methode filosoferen genoemd. Tuin van Heden.
nu onderkent het belang van communicatie, integreert dat duidelijk zichtbaar in de lesgang en
creëert de ruimte en de tijd om met de leerlingen aan communicatie te doen op de drie eerder
genoemde niveaus.

(Geloofs-)communicatie met de leerlingen staat centraal: leerlingen voeren het woord en krijgen wederwoord van
medeleerlingen en van jou. Maar ook het Woord (met hoofdletter!) is aan de orde: het wordt binnengebracht door jou
en door de leerlingen. We nodigen jou en de leerlingen telkens opnieuw uit om na te denken en te praten over geloven.
De leerlingen worden doorheen elk thema uitgenodigd om te communiceren met elkaar en met jou (en met God). Ze
doorlopen de drie fasen zoals in het didactisch kader (zie verder) aangegeven wordt. Zo beperken we bv. inleving niet tot
de eerste lessen van een thema. Het kan zelfs dat in elke les de drie fasen (versneld of uitdrukkelijk) aan bod komen.
Communiceren met leerlingen is niet alleen een werkvorm. In Tuin van Heden.nu is het een wezenlijk kenmerk van een
leerkrachtstijl tijdens het (godsdienst)onderricht.

1
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Leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen, p. 81.
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Essentieel binnen de geloofszoektocht van leerlingen is de kracht van
verhalen. Met enkele sterke werkvormen nodigen we de leerlingen uit
om (al dan niet muzisch) mee te stappen in het verhaal en zich te
identificeren met de personages. Bijbelverhalen zijn in de eerste plaats
verhalen en tonen beelden aan de luisteraar: beelden die te maken hebben
met religie. Door Bijbelverhalen beelden te laten oproepen, helpen we leerlingen hun religieuze verbeeldingskracht te
stimuleren. Op die manier wil Tuin van Heden.nu met Bijbelse thema’s omgaan. Jeugdauteur Kolet Janssen hertaalde
op bevattelijke wijze de bestaande Bijbelverhalen naar het niveau van leerlingen. Het leerplan vraagt om aandacht te
besteden aan de Bijbel als één van de negen invalshoeken om een thema te voeden. Tuin van Heden.nu gaat op twee
manieren in op die vraag: door Bijbelverhalen in thema’s te integreren en door één keer per leerjaar uitgebreid stil
te staan bij één figuur uit de Bijbel. De verhalen zijn kort, krachtig en geschreven in een vertelperspectief dat de
verbeeldingskracht van de leerlingen optimaal stimuleert.
We nodigen de leerlingen uit om zich ook in de profane verhalen in te leven en zich met de personages te identificeren.
De gekende jeugdauteur Rien Broere slaagt erin op een eigentijdse wijze vorm te geven aan de levensbeschouwelijke
paden die we met de leerlingen willen bewandelen. Hij staat garant voor prettige verhalen, die perfect bij de lessen
aansluiten. De leerling herkent zijn eigen ervaringen in die verhalen, waardoor tussen leerling en verhaal een
wisselwerking ontstaat. Het verhaal treedt op als bemiddelaar tussen de leerlingen en de wereld die niet altijd even
eenvoudig te begrijpen is.

www.

Mocht je de oorspronkelijke Bijbeltekst willen nalezen, dan kun je terecht op www.willibrordbijbel.nl,
waar je zowel de Willibrordvertaling als de nieuwe Bijbelvertaling vindt.
Tuin-van-Heden.nu garandeert respect voor de diversiteit van de klasgroep en bouwt dat meteen ook als
wezenlijke component in. Er wordt gestreefd naar differentiatie in de godsdienstles, enerzijds binnen de
aangeboden activiteiten en werkvormen, anderzijds door uitbreiding van materiaal voor een tweede spoor.

Sinds enkele jaren wint digitalisering binnen het onderwijs meer en meer aan belang. Computers,
internetverbinding, digitale schoolborden, … ze zijn niet meer weg te denken uit de scholen.
Tuin van Heden.nu krijgt daarom een stevige digitale basis. De methode ondersteunt het didactisch
handelen met een bordboek op maat van de lesgang. Daarnaast zijn het de filmpjes, animaties
en hyperlinks die samen met de methodewebsite en de oefeningen online de .nu achter
Tuin van Heden vormen.

Leerlingen groeien tegenwoordig op in een sterke beeldcultuur.
Daarom besteedt de methode uitermate veel zorg aan de visuele
benadering van de leerinhouden. We hebben onze illustratoren
van Bijbelse en niet-Bijbelse tekeningen zorgvuldig gekozen.
Ook aan het visuele aspect van onze prentenset, onze filmpjes
en onze animaties hebben we veel aandacht besteed.

Door gebruik te maken van de kracht van muziek en door liedjes aan te bieden die fris en
duidelijk verwoorden en verklanken wat we willen meegeven, klinkt deze methode echt
als een methode van en voor leerlingen van de 21e eeuw.

Een geloofszoektocht
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Tuin van Heden.nu biedt een doorgaande leerlijn voor het liturgisch-pastoraal jaar. Elk liturgisch moment wordt jaar na
jaar belicht, telkens vanuit een andere invalshoek. Om de vastzetting te bevorderen werden alle leerwerkbladen rond het
liturgisch-pastoraal jaar gebundeld, kregen ze een andere achtergrondkleur en werd het leerwerkboek voorzien van een
flap met een visuele voorstelling van de kring van het liturgisch-pastoraal jaar. Er werd gekozen voor het beeld van een
doorgaande spiraal waardoor de leerlingen duidelijk zien dat de kerkelijke kring zich jaar na jaar herhaalt. De visuele
voorstelling versterkt het inzicht van de leerlingen in het verloop van het liturgisch-pastoraal jaar.

6
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Tuin van Heden.nu – r.-k. godsdienstonderwijs op jouw maat
Het leerplan geeft onderwerpen voor de volledige cyclus of graad. Rekening houdend met de suggesties in het
leerplan, heeft de auteursgroep die onderwerpen verdeeld over het eerste en het tweede leerjaar van elke graad.
De onderwerpen uit het leerplan zijn uitgewerkt in thema’s met dezelfde naam. Zo kun je in één oogopslag zien dat
het leerplan volledig gerespecteerd wordt. Tuin van Heden.nu biedt in de handleiding een traject voor het bereiken
van de kerndoelen, met handige lesfiches. De leerlingen beschikken over een leerwerkboek.
De volgorde van de thema’s is niet bindend, maar wel logisch. Elk thema beslaat vijf tot zes lestijden waarbinnen
alle leerplandoelen uit de kern zijn opgenomen.
Elk thema wordt gegeven in een periode van vier weken. Dat betekent dat er binnen die periode lestijden zijn
waarin geen verplichte leerstof gepland is. Voor de invulling van de overige lestijden verwijzen we je graag
naar de methodewebsite. Daar vind je lessen en activiteiten om de uitbreidingsdoelen van het leerplan te bereiken.
Naast het luik Uitbreiding vind je er ook een reeks activiteiten om in te spelen op de specifieke noden van je
leerlingen, je klas en je school (Liturgie, Vasthouders, Actualiteit en Ontdek Ook).
Sterke verhalen, (inter-)actieve werkvormen, een speelse benadering van Bijbelverhalen, weloverwogen leerlijnen
rond symbool- en geloofstaal en een breed gamma aan sprekende visuele en auditieve prikkels maken van
Tuin van Heden.nu een aantrekkelijk leermiddel voor elke klasgroep.

Door het leerplan
verplicht

Optioneel: keuze

Gedrukt

Online

Kern

Tweede spoor

Uitbreiding

Plus

Alle kerndoelen
Materialen:
• Leerwerkboek
• Handleiding
(incl. toetsen-cd-rom)
• Correctiesleutel
leerwerkboek
• Prentenset
• Cd
• Dvd
•
PLUS
(met alle audiovisuele
elementen)
• bingel.be

Tweede spoor bij
welbepaalde kern- en
uitbreidingsactiviteiten om
extra in te spelen op nieten andersgelovigen.

Keuze uit de
uitbreidingsdoelen:
• Uitbreidingslessen
• Lesfiches
• Leerwerkbladen
• Vakoverschrijdende
uitbreidingsprojecten
• Lesfiches
• Leerwerkbladen

4 pijlers:
• Materiaal om de
katholieke identiteit van
een school verder uit te
bouwen
• Vasthouders: materiaal
om bijzondere 		
gebeurtenissen in het
leven van kind, klas of
leerkracht te begeleiden
• Ontdek ook: materiaal
om de geloofsontwikkeling van de
kinderen op een
alternatieve manier te
stimuleren
• Activiteiten die 		
aansluiten bij de
actualiteit

Uitbreiding
Het leerplan vraagt om niet alleen aan de kerndoelen
maar ook aan uitbreidingsdoelen te werken. Online kun
je uitbreidingslessen en vakoverschrijdende
uitbreidingsactiviteiten of -projecten vinden. Zo kun je
lestijden van verschillende vakgebieden bundelen.
Door die materialen kant-en-klaar aan te bieden willen
we je stimuleren om verder te gaan dan alleen de kern.
Bovendien ontstaat zo een verwevenheid tussen r.-k.
godsdienst en andere vakken, wat de actualiteitswaarde
van het vak godsdienst alleen ten goede kan komen.

Plus
Dit materiaal draagt bij tot
weldoordachte integratie
van het vak godsdienst in
het pedagogisch project en
actieve participatie van het
voltallige schoolteam.

Tweede spoor
Ben je leerkracht in een
multireligieuze klasgroep,
dan vind je online
aanvullende en
vervangende materialen
voor en naast de kern
onder de benaming
‘Tweede spoor’.

(o.a. afhankelijk van actualiteit, klas- en leefwereld, ... )

R.-k. godsdienstonderwijs op jouw maat
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De uitgangspunten van Tuin van Heden.nu
Wie de godsdienstmethode Tuin van Heden.nu gebruikt, mag er zeker van zijn dat hij werkt volgens het leerplan
godsdienst voor het lager onderwijs2:

IN DE KERN (leerkracht- en leerlingenmateriaal) 		

IN DE UITBREIDING (online)

Naast de kern- en de uitbreidingslessen wordt, in de sfeer van het leerplan,
een online pakket met plusmaterialen aangeboden.

1

Fundamenten

Het leerplan is duidelijk: het godsdienstonderricht vertrekt van drie fundamenten3:
Het kind in zijn leefwereld. D.w.z. de totale persoon van de leerling zoals hij functioneert in zijn leefwereld.
De componenten van de levensbeschouwelijke en religieuze groei van leerlingen.
Elementen van christelijk geloven als eigen antwoord op fundamentele levensvragen.
Tuin van Heden.nu respecteert die drie fundamenten. Voor leerlingen worden de fundamenten vertaald in doelen op hun
niveau, die ze makkelijk terugvinden op het einde van elke les in het leerwerkboek.

ik kan mijn wagon goed versieren.
ik kan mij aan de klasafspraken houden.
ik weet dat mijn wagon een deel van de klastrein is.
Jonge leerlingen kunnen samen met een volwassene reflecteren op het thema aan de hand van die doelen.
Oudere leerlingen kunnen ze als middel tot reflectie of zelfevaluatie inzetten.
Op die manier daagt de methode de leerlingen voortdurend uit om stil te staan bij hun eigen geloofsontwikkeling,
zowel op proces- als productmatig niveau.

2

Beeldrijk

Leerlingen van deze tijd zijn visueel ingesteld. Prenten spreken hen sterk aan. Daarom hebben Bijbelillustrator Roel
Ottow en illustratrice Marja Meijer (eerste graad), Andrea Kruis (tweede graad), Chantal Kees (tweede graad), Helen Van
Vliet (derde graad), Iris Boter (Plus), Eric D’Hondt en Tom Goovaerts (cartoons) veel zorg besteed aan de illustraties in
Tuin van Heden.nu. De illustraties streven ernaar de godsdienstlessen meer dan verbaal te maken en de leerlingen aan
te spreken in hun verbeeldingskracht. We bieden een breed spectrum aan visueel materiaal aan, zoals prenten, foto’s,
cartoons, kunstwerken en een Bijbelse tijdband.
Elk thema wordt gevisualiseerd met een themabeeld dat een rode draad is gedurende de weken dat aan het thema
gewerkt wordt.

2

3
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Erkende instantie r.-k. godsdienst, Leerplan r.-k. godsdienst voor het lager onderwijs in Vlaanderen, LICAP 2000 en 		
Erkende instantie r.-k. godsdienst
Leerplan lager onderwijs p. 15 e.v.
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Zorg voor de leerkracht

Hoewel het onze eerste bedoeling is om ervoor te zorgen dat leerlingen op een kwaliteitsvolle manier
levensbeschouwelijk gevormd worden, kan dat niet los gezien worden van het feit dat je als leerkracht die vorming
ook moet kunnen aanbieden. Daarom biedt Tuin van Heden.nu je uitgewerkte lesfiches, veel achtergrondinformatie
op een gestructureerde en gebalde manier, een waaier aan materialen, aandacht voor evaluatie en zelfevaluatie,
zelfreflectie, extra tips en zijsporen. Er werd in de handleiding veel aandacht besteed aan elementen die de structuur
bevorderen:
Met de tips vooraf en in de lesgang geven we je de mogelijkheid om je didactisch handelen te verdiepen.
De tip voor zelfreflectie nodigt je uit om na te denken over je voorbeeldrol en over je rol als getuige.
Je krijgt tips binnen een les om ook andersgelovige leerlingen te benaderen. Bij bepaalde lessen vind je
ook online aanvullend lesmateriaal (lesfases, lesonderdelen, …) om gedifferentieerd te werken met
andersgelovigen.
Je krijgt tips voor het gebed en je wordt uitgenodigd om het gebedsritueel uit te voeren. Het gaat om gebeden
of bezinnende teksten die aansluiten bij de lesinhoud.
Waar een Bijbelverhaal aan bod komt, word je uitgenodigd om het Bijbelritueel uit te voeren.

www.

In de lesfiche worden verwijzingen naar de methodewebsite en links naar interessante andere webpagina’s
meegegeven.
Taken die de leerlingen thuis moeten vervullen worden aangeduid met het huiswerkpictogram.

4

Het didactisch kader

Het didactisch kader van het leerplan wordt gevolgd. Er wordt concreet vanuit drie elementen vertrokken: de leerling in
de wereld, de zich ontwikkelende leerling en een christelijke visie op de levensbeschouwelijke en religieuze groei van de
leerling.
Om recht te doen aan de ontwikkeling van het kind in zijn wereld, staat communicatie als een rode draad centraal door
de verschillende thema’s. De communicatie kan dienen om een thema te verkennen en aanknopingspunten te zoeken
bij het eigen leven van het kind (assimilatie). Om nieuwe elementen te laten doordringen en de leerlingen gevoelig te
maken voor de wereld rondom hen, worden verhalen en beelden gebruikt die de confrontatie met die wereld in de
hand werken (accommodatie). Ten slotte moet alles nog verwerkt en geïntegreerd worden (integratie). Dat gebeurt
doorheen verschillende werkvormen in groep of individueel. Met die stappen hopen wij de levensbeschouwelijke en
religieuze groei van het lagereschoolkind te bevorderen.

De uitgangspunten
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De visie van Tuin van Heden.nu op het werken met Bijbelverhalen
Je kunt binnen Tuin van Heden.nu op vier manieren werken met Bijbelverhalen.
De eerste optie is: de verhalen vertellen in plaats van ze voor te lezen. Een boek kan immers als een obstakel tussen
de verteller en de luisteraars staan. Bovendien maak je je het verhaal meer eigen als je het zelf vertelt; het wordt jouw
verhaal. De ervaringen en de belevingen van de verteller spelen mee in de manier waarop hij het verhaal vertelt. Wie
authentiek vertelt, mag met recht en reden de leerlingen ook naar hun eigen ervaringen en belevingen bij het verhaal
vragen.
De tweede optie is: de Bijbelverhalen als verhalen aanbrengen bij de leerlingen. Binnen de klas is een (Bijbel)verhaal
waar en zit er iemand achter die erin gelooft, anders zou het niet verteld worden. Binnen die verhalen kan alles,
is alles waar, is alles mogelijk en kunnen wonderlijke dingen gebeuren.
De derde optie is: de Bijbelverhalen op diverse manieren aanbieden in een thema. Dat betekent dat de Bijbelverhalen,
zoals aangegeven in het leerplan, naadloos aansluiten bij de rest van het thema. De meeste Bijbelverhalen waarmee
we dat doen, worden verwerkt in een gesprek, via speelse oefeningen of door creatieve opdrachten.
De vierde optie verschilt van graad tot graad.
In de eerste graad is er het miniproject ‘Jezusverhalen’. Het leerplan vraagt om dat ‘vertellenderwijs’ uit te werken.
We doen dat en we gaan nog een stap verder. We hebben gekozen voor ontmoetingsverhalen en we willen – in de lijn van
optie twee – Bijbelverhalen in de eerste plaats als verhalen zien. Daardoor verminderen de Bijbelverhalen niet in waarde.
Integendeel, we streven ernaar om leerlingen een relatie te laten aangaan met het Bijbelverhaal door het hen zelf te
laten ontdekken en te laten samenstellen met de prenten uit de prentenset. Als je een bijzondere relatie met iets of
iemand hebt, wordt dat of die ‘heilig’ en toon je er respect voor. Werken volgens onze visie van vertellenderwijs
veronderstelt dus dat je de leerlingen het verhaal in handen geeft. Zo wordt het Bijbelverhaal het verhaal van het kind.
Hoe dat verhaal er precies zal uitzien, is moeilijk te voorspellen. Daarom worden rond de prenten van het verhaal een
heleboel activiteiten in concentrische cirkels aangeboden. De leerlingen groeien in het verhaal en de afstand tussen
leerling en de Bijbel wordt kleiner. Een dergelijke manier van werken met Bijbelverhalen biedt minder zekerheid en
zeker geen voorspelbaarheid, maar misschien biedt het meer kansen op het gebied van geloofsgroei. De tweede en
afsluitende fase van deze werkvorm is het vertellen van het Bijbelverhaal zelf. Zo wordt de leerling toch nog
geconfronteerd met het oorspronkelijke verhaal en kan hij zijn eigen verhaal daaraan spiegelen.
‘Op stap met Jozef’ en ‘Op stap met Mozes’ zijn miniprojecten bij de verhalenreeksen uit de Bijbel voor de tweede graad.
Het leerplan vraagt om dat ‘lezenderwijs‘ uit te werken. Er wordt verder gebouwd op de methodiek van de eerste graad.
De Bijbelverhalen worden dus nog altijd als verhalen gezien. De leerlingen ontdekken de levensverhalen van Jozef en
van Mozes. Enerzijds ontdekken ze zelf stukken uit het verhaal en stellen die samen aan de hand van de prenten uit de
prentenset (vertellenderwijs). Anderzijds lezen ze stukken uit het verhaal en verwerken ze die bv. aan de hand van een
werkblad of een creatieve opdracht (Iezenderwijs).
De miniprojecten ‘De profeet Elia’ en ‘Paulus’ horen bij de verhalenreeksen uit de Bijbel voor de derde graad.
Het leerplan vraagt om die ‘verklarenderwijs’ uit te werken. Ook hier worden de Bijbelverhalen nog altijd als verhalen
gezien. De leerlingen ontdekken de levensverhalen van Elia en van Paulus. Soms ontdekken ze zelf stukken uit het
verhaal en stellen ze die samen met de prenten uit de prentenset (vertellenderwijs). Op andere momenten lezen ze
stukken uit het verhaal en verwerken ze die bv. aan de hand van een werkblad of een creatieve opdracht (lezenderwijs).
In de derde graad vertrekken we van de Bijbeltekst zelf. De leerling kan – vanuit zijn creatieve manier van omgaan
met Bijbelverhalen in de voorgaande jaren – zelf al lezend de diepere betekenis van de Bijbeltekst ontdekken en er de
achterliggende elementen uit halen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beelden die door anderen over het verhaal
gemaakt zijn. Leerlingen leren kijken naar het Bijbelverhaal en naar het bijbehorende kunstwerk. Zo ontdekken ze
dat verhalen voor interpretatie vatbaar zijn. Ze leren verschillende invalshoeken van het verhaal kennen en worden
aangesproken door de dynamiek die ervan uitgaat. De leerlingen leven zich in de symboliek en de personages in en
ontdekken daardoor de betekenis(sen) voor het eigen leven. Ter afsluiting breng je de afbeelding(en), de vertelde
beleving en het oorspronkelijke Bijbelverhaal samen.
Concreet vind je bij elk Bijbelverhaal in Tuin van Heden.nu het verhaal voor de leerlingen en daaraan gekoppeld de
achtergrondinformatie voor jou. Alle verhalen zijn opgenomen in de handleiding. Dezelfde tekst vind je in de meeste
gevallen ook terug op de achterkant van de Bijbelprenten uit de prentenset.
Elk Bijbelverhaal is ingesproken en wordt in die vorm aangeboden op de cd en in het bordboek.
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De evaluatie
1

De evaluatie van de leerling door de leerkracht

Toets
De manier waarop evaluatie gebeurt, geeft een beeld van de visie van jouw school op het onderwijs. Een vak als r.-k.
godsdienst moet zich in het geheel en in de visie van de school inpassen en kan zich als dusdanig niet aan bepaalde
vormen van evaluatie onttrekken. Evaluatie van het vak r.-k. godsdienst is bij veel schoolteams een heikel punt. Daarom
bouwt Tuin van Heden.nu het aspect evaluatie grondig en weloverwogen uit. De respectvolle benadering van de leerling in
het evaluatietraject gaat hand in hand met de optimale ondersteuning voor jou als leerkracht. Naast het product van het
godsdienstonderricht besteedt de methode veel aandacht aan het proces, het traject dat jij en je leerlingen samen
afleggen.
Tuin van Heden.nu reikt meerdere evaluatiemiddelen aan: er wordt een standaardtoets voorzien in de handleiding, met
aandacht voor zowel product- als procesevaluatie. De toets wordt ook digitaal op een toetsen-cd-rom aangeboden zodat
je ze kan aanpassen voor de klasgroep of voor een individuele leerling. Daarvoor worden extra vragen op de cd-rom
voorzien.
2

Zelfevaluatie door de leerling

Terugblik
Enerzijds gebeurt de evaluatie door jou. Anderzijds vinden wij het ook belangrijk dat leerlingen leren kijken naar hun
eigen leertraject. De leerlingen leren terugblikken op het eigen functioneren in een thema. Zo ontwikkelen zij een
kritische houding ten opzichte van hun eigen functioneren in het vak godsdienst en ten opzichte van hun eigen religieuze
ontwikkeling.
In de handleiding zit daarom na elk thema een terugblik. Die is net zoals de toets digitaal aanpasbaar en staat ook op de
toetsen-cd-rom. Daarmee worden je leerlingen aangezet tot een grondige zelfevaluatie.
Op de terugblik kun je een persoonlijke boodschap aan de leerling en/of zijn ouder(s) geven. De ouder(s)
kan/kunnen hetzelfde doen aan jou.
3

Het levensbeschouwelijke groeiproces in kaart brengen

Het leerplan reikt het idee van een groeischrift aan als hulpmiddel om zicht te krijgen op de persoonlijke groeiweg in
bepaalde aspecten van de lessen godsdienst.
Tuin van Heden.nu kiest niet voor een voorgedrukt groeischrift. Omdat we er echter wel sterk van overtuigd zijn dat het
een geschikt middel is om kinderen bewust te maken van hun zoektocht naar zingeving, reiken we hier enkele
mogelijkheden aan om dat op een creatieve manier aan te pakken:
 Geef de leerlingen een soort dagboek: daarin verzamelen ze gebeden, liederen en spreuken, gegroepeerd per
maand. Daar kun je ook overzichten in verwerken van de thema’s en de activiteiten die in de godsdienstlessen aan
bod zijn gekomen. Het kan een interactief dagboek worden waar later herinneringen mee kunnen worden
opgehaald. Het dagboek illustreert de levensbeschouwelijke groei van elk kind.
 Deel kant-en-klare blaadjes uit, die de leerlingen verzamelen in een schrift of in een boek. Daarmee groeien de
leerlingen tijdens een schooljaar in hun levensbeschouwelijk ‘zijn’.
 Geef de leerlingen een groeidoos (formaat schoenendoos), waarin ze per thema enkele voorwerpen verzamelen.
Samen met de buitenkant van de doos, die ze mogen versieren, toont de groeidoos de weg die leerlingen hebben
afgelegd gedurende één of meerdere schooljaren.
 Geef de leerlingen een rugzak die ze gedurende de hele lagere school bewaren. Het verschil met de groeidoos is
dat er aan de rugzak een diepere symbolische betekenis kan worden verleend, gekoppeld aan het beeld van de
doolhof van Tuin van Heden.nu: ‘ik vind mijn weg, ik trek op weg met de rugzak.’
 Pols op het einde van het zesde leerjaar naar wat leerlingen hebben geleerd en onthouden. Met het schrijven van
een gebed, het voorstellen van een Bijbelverhaal, een interview met een getuige (bv. een fan van God) en een terugblik kunnen de leerlingen aantonen wat ze uit de lessen godsdienst zullen meenemen naar de middelbare school.
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4

Rapportering

Vaak moet het vak godsdienst op het rapport weergegeven worden in een cijfer. Wij pleiten ervoor om dat cijfer tot stand
te laten komen vanuit de evaluatie door de leerkracht en de leerling (co-assessment).
De kopieerbare toets in de handleiding is voorzien van een puntenverdeling. Die kan onder meer gebruikt worden om het
cijfer te bepalen. Maar ook de zelfevaluatie zoals hierboven geschetst, kan in overleg vastgelegd worden in een cijfer.
Sommige scholen willen het vak godsdienst op het rapport evalueren in een verbale omschrijving en niet in een cijfer.
Zo wordt benadrukt waarin het kind groeit en wordt er eventueel ook aangegeven waarin het kind nog een weg moet
afleggen. Immers, de religieuze ontwikkeling is geen na te streven einddoel dat exact kan gemeten worden, maar een
ontwikkeling waartoe men levenslang wordt uitgenodigd. Wanneer je school de laatste vorm van rapporteren toepast,
raden wij aan de puntenverdeling uit de digitale toets te schrappen.
5

Evaluatie van de leerkracht door de leerkracht

Een vak als r.-k. godsdienst leent zich tot zelfreflectie. Hoe kijk je naar jezelf? Durf je jezelf evalueren? Durf je kritisch
te kijken naar het aangeboden leertraject? Hoe doe je dat dan? Dat wordt in elke terugblik van je gevraagd. Wie voor
de zelfevaluatie kiest, vindt op de toetsen-cd-rom reflectievragen. Als je die invult, krijg je zicht op het behandelde
leertraject en kun je daaruit conclusies trekken die tot een mogelijke bijsturing leiden.
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Werkvormen in de tweede graad
In Tuin van Heden.nu vertalen we de inhouden die in het vak godsdienst aan bod komen naar aangepaste werkvormen die
communicatie en differentiatie mogelijk maken. De gehanteerde werkvormen worden telkens vermeld in de marge. In
de tweede graad bouwen we verder op de werkvormen die in de eerste graad werden aangeboden. Die appelleren aan de
toenemende zelfstandigheid van leerlingen.
De volgende werkvormen komen in de derde graad geregeld aan bod:
1

Rituelen

Het ritueel is een belangrijk onderdeel van het opvoeden tot religieuze gevoeligheid. Door zijn herhalend karakter biedt
een ritueel mensen – en leerlingen in het bijzonder – een gevoel van veiligheid. Bovendien wordt door rituele handelingen
de herkenbaarheid van die handelingen vergroot. Daarom pleiten we voor het invoeren van rituelen in de godsdienstlessen.
a)

Het gebedsritueel

Het is belangrijk dat leerlingen de momenten herkennen waarop jij en/of de klas zich klaarmaken om te bidden.
Er zijn heel wat mogelijkheden. We geven hier een voorbeeld van een gebedsritueel, maar je kunt zelf een ritueel
opbouwen volgens eigen creativiteit en aanvoelen.
Een gebedsritueel geeft elk individu de mogelijkheid om zijn persoonlijk gebed uit te spreken. In de derde graad kun
je de leerlingen aansporen om dat persoonlijk doen. Laat de leerlingen altijd vrij om wel of niet deel te nemen aan het
gebedsritueel.
Laat de leerlingen in een kring zitten. Vraag om stilte. Laat een van de leerlingen een kaars in het midden van
de kring zetten en aansteken. Zeg eventueel: We maken het stil. We nemen de tijd om rustig te worden. We
proberen even te vergeten dat we nog zo veel moeten. We maken wat ruimte in onszelf, dan kunnen we bidden.
Begin daarna te bidden. Wie wil of kan, mag meebidden. Na het gebed blaast een leerling de kaars uit en zet
ze terug op haar (vaste) plaats.
Enkele alternatieven voor wanneer je niet over een zithoek beschikt:
 Gebruik een gebedsstoel. Dat is een bijzondere stoel die alleen maar voor het gebedsritueel gebruikt
wordt. Neem daar altijd plaats als je zelf bidt en laat een leerling daar ook op zitten als hij wil bidden.
 Maak gebruik van gebedsmuziek. Een rustige melodie volstaat. Laat je leerlingen even de ogen sluiten
voor het bidden.
Enkele alternatieven om de betrokkenheid van de leerlingen tijdens het bidden te verhogen:
 Begin zelf een gebed met een zin waarmee je God aanspreekt. Zeg vervolgens tegen God dat je leerlingen Hem misschien zelf ook iets willen zeggen.
 Geef de leerlingen een drietal invulzinnen die ze zelf kunnen aanvullen. Enkele voorbeelden:
 God, ik ben dankbaar, omdat …
 God, ik vind het super dat Jij … want …
 Vader, het maakt me triest dat …
b)

Het Bijbelritueel

Bij het Bijbelritueel geldt hetzelfde principe als bij het gebedsritueel. Herkenning is ook hier belangrijk. Het belangrijkste attribuut is de klasbijbel die een vaste plaats heeft in de klas. Ook als je de verhalen vertelt aan de hand van de
prenten uit de prentenset of via het bordboek, kan de klasbijbel een belangrijk attribuut zijn.
Ook het Bijbelritueel kun je als leerkracht zelf invullen. We geven enkele voorbeelden.
Het Bijbelritueel opbouwen aan de hand van een klasbijbel
Neem de klasbijbel. Het is belangrijk dat je dat doet terwijl de leerlingen toekijken. Leg de Bijbel open bij het
verhaal dat je gaat vertellen. Laat een van de leerlingen een kaars naast de open Bijbel zetten en aansteken.
Vraag de leerlingen om stil te blijven terwijl je vertelt of voorleest. Als het Bijbelmoment afgerond is, mag een
van de leerlingen de kaars uitblazen en wegzetten en de Bijbel weer op zijn vaste plaats leggen.
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Het Bijbelritueel opbouwen aan de hand van de prenten uit de prentenset
Neem de klasbijbel. Het is belangrijk dat je dat doet terwijl de leerlingen toekijken. Leg hem op een plaats
waar iedereen hem goed kan zien. Verduidelijk dat het verhaal dat je zo meteen zal vertellen uit dat bijzondere
boek komt. Laat een van de leerlingen een kaars naast de Bijbel zetten en aansteken. Vraag de leerlingen om
stil te worden. Vertel het verhaal dat je op de achterkant van de prenten vindt of lees het voor. Als het Bijbelmoment afgerond is, mag een van de leerlingen de kaars uitblazen en wegzetten en de Bijbel weer op zijn
vaste plaats leggen.
Tuin van Heden.nu stimuleert je om de Bijbelverhalen te vertellen of voor te lezen. Je vindt de tekst van de
Bijbelverhalen met de bijbehorende achtergrondinformatie in de handleiding. Als afwisseling kun je ook voor
het ingesproken verhaal op de cd of in het bordboek kiezen.
In de tweede graad gaan we op stap met Jozef en Mozes, twee oudtestamentische figuren. We kozen ervoor om
de beide figuren in volwaardige thema’s uit te werken. We doen dat verklarenderwijs: de leerling kan de diepere
betekenis van de Bijbeltekst ontdekken en er de achterliggende elementen uit halen. We maken daarbij gebruik van
beelden. Die kunnen de symboolgevoeligheid van de leerlingen sterk bevorderen. Leerlingen leren luisteren naar het
Bijbelverhaal en ze kijken naar het bijbehorende beeld. Zo ontdekken ze dat verhalen voor interpretatie vatbaar zijn.
2

Bibliodrama

Bibliodrama is een bepaalde manier van omgaan met Bijbelverhalen, die ervoor zorgt dat leerlingen zich in het Bijbelverhaal inleven. Ze krijgen zicht op de draagwijdte van het verhaal met betrekking tot hun eigen leven. In de derde graad
werken we met de bibliodramatische werkvormen ‘de lege stoel’, ‘het interview met een persoon uit een verhaal’,
‘microdrama’ en ‘de fotograaf’. We bouwen daarmee verder op de werkvormen bij bibliodrama die de leerlingen al
kennen uit de eerste en de tweede graad.
a)

Identificatie a.d.h.v. poppetjes

Werkwijze
De leerlingen knutselen één of meer poppetjes. De mogelijkheden zijn legio (chenilledraad, klei, karton…).
De leerlingen kunnen ook bestaande poppetjes gebruiken (Lego of Playmobil bv.).
Deze werkvorm kan gebruikt worden voor- of nadat het Bijbelverhaal gelezen wordt.
De bedoeling is dat de leerlingen zich aan de hand van hun poppetje:
 identificeren met één of meer personages uit het verhaal. Dan staat elk poppetje symbool voor één van de
personages;
 grip krijgen op het verhaal door als het ware zelf in het decor plaats te nemen; er als het ware zelf bij te zijn.
Dat staat het poppetje symbool voor elke individuele leerling.
Ga samen met de leerlingen dieper in op (de context) van het Bijbelverhaal.
Vraag aan de leerlingen om de ogen te sluiten en terug te denken aan het Bijbelverhaal. Benadruk dat ze niets over
het verhaal moeten zeggen. Ze moeten zich alleen proberen te herinneren wat ze nog weten. Na korte tijd mogen ze
de ogen weer openen.
Laat hen hun poppetje(s) nemen. Geef hen de tijd om het poppetje te laten ‘veranderen’ in het personage van hun
voorkeur (of in welbepaalde gevallen in zichzelf).
De leerlingen zetten hun poppetje in het daarvoor voorziene decor.
De leerkracht stelt vragen aan de poppetjes. In een latere fase kunnen ook de leerlingen vragen stellen aan de
poppetjes. In de beide gevallen antwoordt de eigenaar van het poppetje op de vraag.
Dit zijn mogelijke vragen:
 Wie ben jij?
 Waarom sta je daar? Waarom sta je zo ver van … / zo dicht bij … ?
 Wat zie je allemaal?
 Hoe voel jij je?
 …
Het is heel belangrijk dat je deze werkwijze demonstreert. Op die manier begrijpen de leerlingen hoe de vork in de
steel zit en begin jij meteen als eerste vraagsteller. Het gebeurt dat je meer vragen moet stellen voor een van de
leerlingen het ook durft. Maar eens de drempel overwonnen, slaat deze werkvorm erg goed aan.
Stop als er geen vragen meer zijn. Laat de poppetjes ook weer gewoon poppetjes worden terwijl je zegt: Van zodra je
jouw poppetje(s) uit het decor haalt, zijn het weer gewoon poppetjes.
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Ga tot slot over tot actualisering. Stel eerst algemene vragen aan de leerlingen:
 Hoe was het om dat te doen?
 Wat vonden jullie prettig en waarom?
 Wat vonden jullie niet prettig? Waarom niet?
Probeer te stimuleren dat de leerlingen een verband leggen tussen het verhaal en hun eigen leven door vragen te
stellen als:
 Zijn er dingen waar jullie aan moesten denken toen jullie een bepaalde vraag of een bepaald antwoord hoorden?
 Wie van jullie heeft al eens iets meegemaakt dat je in een bepaalde vraag of een bepaald antwoord hoorde?
Vertel eens?
Het helpt als je eerst zelf verwoordt wat de vragen en antwoorden bij jou hebben opgeroepen.
Als alles gezegd is, voer je het Bijbelritueel uit en vertel je het verhaal (al dan niet voor de 2e keer), zodat de leerlingen de oorspronkelijke versie kunnen vergelijken met de vragen die ze gesteld hebben en de antwoorden die ze
gegeven hebben. Na het vertellen van het verhaal en het afsluiten van het Bijbelritueel, is de werkvorm ten einde.
b) De lege stoel
Werkwijze
Vertel het Bijbelverhaal of laat de leerlingen het zelf lezen. Laat de leerlingen dan in een halve kring gaan zitten.
Vooraan in de klas staat een lege stoel.
Vraag aan de leerlingen om de ogen te sluiten en terug te denken aan het Bijbelverhaal. Benadruk dat ze niets over
het verhaal moeten zeggen. Ze moeten zich alleen proberen te herinneren wat ze nog weten. Na korte tijd mogen
ze de ogen weer openen. Vertel hen dat een bepaald personage (het kan ook een dier zijn) uit het verhaal op bezoek
komt in de klas. Haal de ingebeelde bezoeker op aan de deur en stel hem voor aan de leerlingen.
De ingebeelde bezoeker neemt plaats op de stoel die duidelijk zichtbaar vooraan staat. De stoel blijft leeg.
De leerlingen mogen vragen stellen aan de bezoeker. Demonstreer vooraf hoe dat gaat: je gaat voor de stoel staan, je
zegt de naam van de persoon op de stoel en je stelt je vraag. ‘Luister’ of je een antwoord krijgt. Als dat het geval is, ga
je achter de stoel staan. Je legt je handen op de rug van de stoel en je geeft het antwoord in de
ik-vorm. Als je geen antwoord ‘hoort’, ga je weer op je plaats zitten. Wie het antwoord echter wel kan geven,
mag achter de stoel komen staan en het antwoord in de ik-vorm formuleren.
Het is heel belangrijk dat je deze werkwijze demonstreert. Op die manier begrijpen de leerlingen hoe de vork in de
steel zit en begin jij meteen als eerste vraagsteller. Het gebeurt dat je meer vragen moet stellen voor een van de
leerlingen het ook durft. Maar eens de drempel overwonnen, slaat deze werkvorm erg goed aan.
Stop als er geen vragen meer zijn. Begeleid de ingebeelde bezoeker weer tot aan de deur, terwijl de leerlingen
afscheid van hem nemen. ‘Ontrol’ de stoel door hem rond te draaien op een van de achterste poten, terwijl je zegt:
Kijk, de stoel is leeg. Het is weer een gewone stoel.
Ga dan over tot actualisering. Ga zelf op de stoel zitten. Stel eerst algemene vragen aan de leerlingen:
 Hoe was het om dat te doen?
 Wat vonden jullie prettig en waarom?
 Wat vonden jullie niet prettig? Waarom niet?
Probeer te stimuleren dat de leerlingen een verband leggen tussen het verhaal en hun eigen leven door vragen te
stellen als:
 Zijn er dingen waar jullie aan moesten denken toen jullie een bepaalde vraag of een bepaald antwoord hoorden?
 Wie van jullie heeft al eens iets meegemaakt dat je in een bepaalde vraag of een bepaald antwoord hoorde?
Vertel eens?
Het helpt als je eerst zelf verwoordt wat de vragen en antwoorden bij jou hebben opgeroepen. Als alles gezegd is,
voer je het Bijbelritueel uit en vertel je het verhaal opnieuw, zodat de leerlingen de oorspronkelijke versie kunnen
vergelijken met de vragen die ze gesteld hebben en de antwoorden die ze gegeven hebben. Na het vertellen van het
verhaal en het afsluiten van het Bijbelritueel, is de werkvorm ten einde.
c) Het interview met een personage uit een verhaal
De bedoeling van deze werkvorm is dat leerlingen actief en creatief leren omgaan met een Bijbelverhaal.
Door communicatie, rolinleving en rolomwisseling leren zij zich inleven.
Werkwijze
Voer het Bijbelritueel uit en vertel het Bijbelverhaal. Bespreek daarna welke verschillende rollen er in het verhaal
zitten. Leg dan de werkvorm uit. Vraag de leerlingen om duo’s te vormen en laat hen kiezen in welke rol zij zich willen
inleven. Daarna interviewen ze elkaar.
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In de eerste ronde is de ene leerling een personage uit het verhaal en de andere de interviewer.
In de tweede ronde – na een tiental minuten – worden de rollen omgekeerd. In deze tweede ronde kunnen de duo’s
hetzelfde personage uit het verhaal interviewen of een ander personage. Dat mogen ze zelf kiezen.
Na afloop bespreek je het interview met de leerlingen. Stel vragen zoals:
 Hoe vond je het om je in te leven in de rol van een van de personages?
 Wat was moeilijk of gemakkelijk?
 Wat vond je van de rol van interviewer?
 Wat was moeilijk of gemakkelijk?
 Zijn er dingen waar je aan moest denken toen je een bepaalde vraag of een bepaald antwoord hoorde?
Vertel eens?
d) Ontmoetingsspel
Een ontmoetingsspel is een spel gebaseerd op een verhaal waarbij twee personages uit een Bijbelverhaal elkaar
ontmoeten. De deelnemers leven zich in en spelen de gekozen rollen. Hierbij ontmoeten ze elkaar in een aangegeven
plaats. Het ontmoetingsspel speelt in op het menselijke proces van opstaan en naar elkaar toegaan. Een ontmoeting
kan conflictueus, beleefd, sereen, ontwapenend, bevrijdend … verlopen. Het is vooral het begin van iets, de start van
een proces of is een herstel of een uitdieping daarvan.
Werkwijze
Lees het verhaal volledig (of gedeeltelijk) voor. Geef daarna aan met welke personages er zal gespeeld worden.
Lees het verhaal een tweede keer voor maar hou halt bij de ontmoeting in het verhaal. Vraag de leerlingen tijdens
deze lezing te voelen welk personage hen het meest aanspreekt en in welke rol ze zich willen inleven.
Richt het speelveld in. Dat zal van verhaal tot verhaal verschillen, maar het kan er zo uitzien:

plaats van ontmoeting

speler

speler

leerkracht
andere leerlingen

Geef de vertrekpositie van de personages op het speelveld aan. Duid de omgeving waar de ontmoeting plaatsvindt
aan. Geef de plaatsten op het speelveld visueel aan door er zelf even te gaan staan.
Een mogelijkheid: de spelers vertrekken langs de zijlijnen van het speelveld, elk aan één zijde en gaan rechtdoor tot
bijna aan het einde van het speelveld. Daar keren ze zich naar de ander die ze willen ontmoeten. Daar ontstaat de
ontmoeting.
Afhankelijk van de concrete verhaalinhoud kan het gebeuren dat één personage zich vanaf het begin reeds op het
speelveld bevindt en zich daar inleeft in de rol. De andere speler begeeft zich dan gericht daarheen.
Telkens geven twee leerlingen aan dat ze hun rol willen spelen.
Vraag hen zich in de rol te ‘rollen’. Nodig hen daarna uit om op weg te gaan. Terwijl ze op weg gaan bereiden ze zich
voor op de ontmoeting.
Het is belangrijk te weten dat de ontmoeting een heel ander spoor kan volgen dan of zelfs helemaal haaks kan staan
op het verhaalproces.
De spelers geven zelf de duur aan van de ontmoeting. Eén zin of gebaar kan volstaan, maar de ontmoeting mag ook
langer duren. Vraag de leerlingen echter wel de ontmoeting hooguit één minuut te laten duren.
De anderen kijken toe.
Vraag de leerlingen na het spel zich terug te ‘ontrollen’ en vraag twee nieuwe spelers die hetzelfde traject gaan.
Wissel na het spel ervaringen en belevingen (van zowel de spelers als de toeschouwers) uit.
Sluit het geheel af door de Bijbeltekst een laatste keer te lezen.
Mogelijke varianten:
 ontmoeting tussen verschillende personages
 ontmoeting tussen groepen van mensen
 zwijgplicht voor één van de spelers en spreekplicht voor de andere speler (om zo de focus naar één speler te
richten)
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e) Tableau (vivant)
Deze werkvorm wil een levendige voorstelling creëren van een Bijbelfragment. Door uitbeelding en lichaamstaal
trachten de leerlingen zich in het Bijbelfragment in te leven en dat expressief uit te drukken.
Net omdat de nadruk op inleving en uitbeelding ligt, wordt er bij deze werkvorm betrekkelijk weinig gesproken. Vanuit
deze statische uitbeelding als een schilderij of een beeldengroep (tableau) kunnen de spelers even tot leven komen
(tableau vivant), een beweging maken of enkele woorden spreken.
Bij dit spel zijn ook toeschouwers. Ze staan niet buiten het spel maar worden actief betrokken bij het gebeuren. Bij de
uitwisseling krijgen hun waarnemingen en beleving evenzeer een plaats in dit bibliodrama.
Werkwijze
Lees het Bijbelverhaal voor. Benoem de rollen (personages) en de belangrijke momenten in het verhaal.
Kies samen met de leerlingen één fragment om verder te verkennen. Selecteer ook de rollen die bij dit fragment
horen en waarmee de ‘spelers’ zullen spelen. Elke rol wordt hierbij door één leerling gespeeld. De overblijvende
leerlingen zijn toeschouwers. Idealiter nemen zij plaats rond het tableau (vivant). Zo zien ze alle onderdelen goed en
wordt hun betrokkenheid verhoogd.
Spreek met de leerlingen af dat, wanneer jij in je handen klapt, het tableau beëindigd wordt.
De eerste speler komt op het speelveld, neemt een plaats en houding aan en zegt voor alle duidelijkheid welke rol hij
speelt: ik ben … . Daarna komen ook de andere spelers één na één op dezelfde manier op het speelveld.
Als iedereen op de scène staat, vraag je elke speler zich zo goed mogelijk in te leven in zijn/haar personage en dit ook
gedurende vijf seconden zeer goed te laten zien aan de toeschouwers.
Wil je het tableau uitbreiden naar een tableau vivant, zet dan deze stappen:
1 Elke speler spreekt voor zichzelf enkele woorden of zelfs een volledige zin uit.
2 Elke speler zegt één zin tegen een medespeler naar keuze (een gevoel, een vraag, een hulpkreet …). De andere
speler mag hier echter niet op antwoorden. Alle spelers bevriezen vlak na het uitspreken van de zin.
3 Op jouw teken mag elke speler een beweging maken, die even aanhouden en dan weer bevriezen. Die beweging
past uiteraard bij de rol die hij/zij speelt.
Klap daarna in je handen, nodig de spelers uit om uit hun rol te stappen en verzamel alle leerlingen voor de
bespreking.
Bespreek aan de hand van deze vragen (die je zowel aan de spelers als aan de toeschouwers kunt voorleggen):
 Wat heb je gezien?
 Wat heb je beleefd?
 Wat viel op?
 Wat heeft je verrast? Of geraakt?
 Wat heb je hierdoor bijgeleerd over het verhaal?
 Dacht je bij het spel aan iets uit je eigen leven? Had jij ook al eens zo iets meegemaakt?
Als je dat wenst, kun je het tableau (vivant) herhalen met andere spelers. Zo mogelijk komen er nieuwe visies, andere
inhouden en betekenissen van het verhaal aan het lichten een rijkdom aan belevingen en ervaringen van de spelers.
Lees tot slot nog eens het Bijbelverhaal voor.
3

Gesprekken

Naast kringgesprekken zijn er nog diverse mogelijkheden om met leerlingen in gesprek te gaan. De basisvoorwaarde
voor elk gesprek is een open pedagogisch klimaat met respect voor elkaar, vertrouwen in elkaar en betrokkenheid op
elkaar. Het doel van de gesprekken is dat leerlingen van de tweede graad met elkaar in discussie gaan over de vele
waarden en zingevingsmodellen waarmee zij geconfronteerd worden. Op die manier zal het voor hen steeds duidelijker
worden welke positie zij zelf innemen. Op die manier willen we recht doen aan ‘het appel om zelf te groeien naar een
eigen en verantwoorde beslissing over geloof en leven’ (leerplan p. 11).
a)

Het filosofisch gesprek

Een filosofisch gesprek verschilt van een kringgesprek in onderwerp en methode. Een filosofisch gesprek gaat over
een filosofisch onderwerp; waaromvragen zijn van groot belang. Een filosofisch gesprek sluit nauw aan bij de leefwereld van de leerling, die heel vaak waaromvragen stelt. Op die manier ontdekt de groep argumenten en redenen
voor het vormen van een mening. Het doel van filosofische gesprekken met leerlingen is om hen te motiveren en hen
hulpmiddelen aan te reiken om zelfstandig en met voldoende kritische zin de wereld rondom hen te bekijken.
Werkwijze
In het filosofisch gesprek is het uitgangspunt altijd een houding van niet-weten. Jij bent nu gewoon een deelnemer
aan het gesprek en niet langer de autoriteit die alles weet. Zowel voor jou als voor de leerlingen is het loslaten van die
rol niet zo evident. Elke leerkracht heeft immers de neiging om te verbeteren. Dat zou de leerling echter afremmen
en zijn denkproces stopzetten. De leerling moet vooral vrij kunnen denken en argumenteren.
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Het gesprek kent een gespreksleider, maar dat hoef jij niet noodzakelijk te zijn. Je kunt de leerlingen stilaan
vertrouwd maken met de rol van gespreksleider. Die is verantwoordelijk voor het verloop van de discussie,
niet voor de inhoud. Hij moet zich zo veel mogelijk afzijdig houden opdat zijn mening niet de bovenhand krijgt.
De aanzet voor een filosofisch gesprek kan veelvuldig zijn: een verhaal, iets wat iedereen in het nieuws heeft gezien,
een vraag van een leerling, ...
Verschillende soorten vragen komen aan bod:
Aan het begin van het gesprek worden vooral verduidelijkende vragen gesteld, die ertoe leiden dat het onderwerp min
of meer wordt afgebakend. Het gaat om vragen als:
 Wat bedoel je daarmee?
 Probeer het eens op een andere manier te formuleren?
 Welk verband zie je tussen ... en ...?
Daarna volgen vragen naar argumenten, zoals:
 Hoe kom je daarbij?
 Waarop steun je om dat te zeggen?
 Hoe kunnen we achterhalen of dat klopt?
Omdat de spreker niet altijd goed overziet wat de gevolgen kunnen zijn van wat hij zegt, kunnen vragen worden
gesteld als:
 Wat zou er gebeuren als ...?
 Wat zijn de gevolgen als ...?
 Zou het kunnen dat ...?
Tot slot zijn er ook vragen die als doel hebben het gespreksonderwerp verder open te trekken en verschillende
invalshoeken naast elkaar te plaatsen, zoals:
 Zou je dat ook vanuit een andere richting kunnen bekijken?
 Is er iemand die daar helemaal anders over denkt?
 Als we dat zouden vragen aan ..., zou die daar hetzelfde over denken? Waarom (niet)?
Het gesprek wordt afgerond met een korte samenvatting van wat er gezegd werd. Een van de deelnemers – en dus
niet noodzakelijk jij – geeft die samenvatting.
b)

Het bordgesprek (variant: vloergesprek)

Centraal op het (digitale) bord staat een woord of een zin geschreven, of er hangt een foto of een tekening. Alle
leerlingen worden uitgenodigd om op dat bord alle woorden te schrijven die de centrale voorstelling bij hen oproept.
Het bordgesprek gebeurt het best in stilte, zodat de leerlingen aandachtig blijven volgen wat er op het bord verschijnt.
Ze vullen aan en proberen overlappingen te vermijden. Je stelt het best een aantal duidelijke regels op, er mogen
bijvoorbeeld maximaal drie leerlingen tegelijk voor het bord staan. Wat op het bord staat, kan achteraf de aanleiding
vormen voor een kringgesprek.
Een variant van het bordgesprek is het vloergesprek, waarbij het (digitale) bord vervangen wordt door
bladen papier en dikke viltstiften op de grond. Let op: de leesbaarheid is dan minder groot.
c)

Het schrijfgesprek

Het doel van het schrijfgesprek is om te leren van elkaar en om meningen te inventariseren. Het schrijfgesprek kan
gebruikt worden als start voor een gesprek of om een nieuwe stap in een thema te zetten.
Werkwijze
Je verdeelt de klas in groepjes van maximaal vijf leerlingen. Elke groep krijgt een leeg blad. Je legt het onderwerp en
de bedoeling van het schrijfgesprek uit. Elke groep bepaalt welke leerling begint. De leerling die begint, neemt het
blad en schrijft een woord of een korte zin op waaraan hij denkt bij dat onderwerp en geeft het blad door aan de
leerling rechts van hem. Die leest wat er geschreven staat, schrijft zelf ook iets op of reageert op wat er al staat en
geeft het blad weer door. Zo geven de leerlingen het blad telkens rond in de groep. Benadruk dat er enkel geschreven
en gelezen wordt en niet gepraat, vandaar de naam ‘schrijfgesprek’. Wijs erop dat de leerlingen zelf vrij mogen
associëren bij het onderwerp, maar dat het niet de bedoeling is dat er twee keer hetzelfde wordt opgeschreven.
Wanneer de leerlingen niets meer weten om op te schrijven, geven ze het blad gewoon door aan de volgende.
Het schrijfgesprek is afgelopen wanneer iedereen uitgeschreven is of wanneer de tijd om is.

18

Inleiding

Werkvormen in de tweede graad

4

Groepswerk
a)

groepswerk algemeen

In de tweede graad bieden we regelmatig groepswerk aan. Leerlingen krijgen een opdracht en gaan in kleine groepen
in gesprek met elkaar. Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het groepswerk. Het kan handig zijn om
het stappenplan voor het groepswerk goed zichtbaar op te hangen in de klas en er af en toe naar te verwijzen.
(Eventuele) stappen voor het groepswerk:
1 Elke groep kiest een groepsleider en een verslaggever.
2 Iedereen leest de tekst of de opdracht in stilte.
3 Daarna denkt iedereen eerst zelf na over wat onduidelijk is of wat hij niet goed begrijpt. Over wat hij voelt en
denkt bij wat hij gelezen heeft.
4 De groepsleden zoeken samen naar antwoorden op de vragen.
5 De verslaggever noteert tijdens het gesprek de antwoorden en brengt later verslag uit aan de klas.
6 De groepsleider waakt erover dat iedereen aan het woord komt en dat er naar elkaar geluisterd wordt.
b)

Formumlezen (alternatief: forumkijken)

Deze coöperatieve werkvorm wordt gedetailleerd uitgewerkt in het thema Anders zijn en ontmoeting bij kernles 3
(hdl. p. x ). Deze werkvorm wordt niet in de inleiding opgenomen omdat er nogal wat kopieerbladen zijn om deze
werkvorm uit te leggen.
c)

Puzzelgroepen

Deze coöperatieve werkvorm wordt gedetailleerd uitgewerkt in het thema Anders zijn en ontmoeting bij kernles 5
(hdl. p. x ). Deze werkvorm wordt niet in de inleiding opgenomen omdat er nogal wat kopieerbladen en illustraties zijn
om deze werkvorm uit te leggen.
d)

Associatieoefening

Associatieoefeningen en -spelen stimuleren de leerlingen tot doordenken bij een welbepaald onderwerp. Deze
oefening wordt hier beschreven zoals de leerlingen ze schriftelijk zouden maken, maar je kunt deze oefening ook
perfect mondeling laten verlopen.
Werkwijze
Laat de leerlingen in duo’s of groepjes plaatsnemen (maximum vier leerlingen per groepje).
Geef elk groepje kladpapier. Een kladblad per woord waarbij ze moeten associëren volstaat.
Leid het onderwerp in aan de hand van een filmpje, een verhaal, een instructie of een animatie.
Geef het eerste woord waarbij de leerlingen een associatie moeten maken. Een leerling noteert het op het eerste
kladblad en omcirkelt het. Laat hen overleggen en woorden bedenken die bij het kernwoord passen. Laat hen de
associaties opschrijven. Wanneer de andere groepsleden de associatie niet begrijpen, moet de leerling in kwestie
uitleggen hoe hij aan de associatie komt.
Foute associaties bestaan niet!
Bespreek nadien de associaties klassikaal en probeer tot een klassikale consensus te komen.
e)

Spellen: kwartetspel

Aan de hand van spellen worden leerinhouden makkelijk vastgezet. Spellen mogen daarom als werkvorm in de
2e graad niet ontbreken.
Specifiek voor de leerinhouden van het kerkelijk jaar wordt een kwartetspel uitgewerkt. De leerlingen krijgen op elk
ankerpunt in het liturgisch jaar een kwartetspel. Op het einde van de liturgische cyclus (maar ook tussenin) kunnen
leerlingen in groepjes van 3 of meer het kwartetspel spelen.
Belangrijk is dat elke leerling zijn persoonlijk kwartetspel uitwerkt. De tekeningen of de begrippen die op de kaarten
komen zullen van leerling tot leerling verschillen. Een fijne manier om geregeld en met afwisseling dit spel te spelen.
Bent u op zoek naar de spelregels bij een kwartetspel? Neem dan een kijkje op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwartet_(kaartspel).
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f)

Spellen: stellingspel

In de eerste graad worden leerlingen gestimuleerd om tijdens gesprekken hun mening te uiten. Dat gebeurt daar
stapsgewijs. Om een verdere leerlijn uit te bouwen stimuleren we leerlingen van de 2e graad om in spelvorm uit te
komen voor hun mening.
Een stellingenspel kan verschillende vormen aannemen.
Werkwijze 1
Elke leerling beoordeelt geheel individueel en schriftelijk een aantal stellingen. Dit gebeurt aan de hand van kleuren
(groen voor akkoord, rood voor niet akkoord, eventueel oranje voor geen mening).
Na deze eerste fase worden de stellingen in de klasgroep of in kleinere leerlingengroepjes besproken. Gezien het
feit dat iedereen vooraf zijn mening schriftelijk heeft aangeduid, verkleint de mogelijkheid om in de groep sociaal
wenselijk te antwoorden of klasgenoten te imiteren.
Werkwijze 2
De leerlingen werken in duo’s. Je geeft hen telkens een stelling. Ze beoordelen in hun groepje de stelling en
beargumenteren die met hun eigen individuele mening. Ze trachten in hun groepje tot consensus te komen en
noteren hun besluit.
Ook hier volgt nadien pas een klassikale bespreking.
Werkwijze 3
Teken of kleef (behangerstape/ isolatietape is aangewezen als je dit spel binnen speelt) concentrische cirkels op de
speelvloer. Doe dat zo dat alle leerlingen in de cirkels kunnen staan (in de turnzaal/op de speelplaats/…). Elk ‘veld’
dat daardoor gevormd wordt, krijgt betekenis. Verduidelijk die betekenis aan de leerlingen (gebruik eventueel ook
rood, groen en oranje papier om de betekenis visueel vast te leggen).

niet waar
twijfel
waar

Elke leerling krijgt een voorwerp dat voor hen herkenbaar is. Je kunt dit voorwerp aanpassen naargelang van het
thema (in het thema ‘Verbondenheid in verdriet’ wordt er gewerkt met een zakdoekje waar ze hun naam op schrijven).
Alle leerlingen staan buiten de buitenste cirkel.
Lees de eerste stelling voor. Laat de leerlingen vervolgens even over de stelling nadenken. Wanneer ze hun mening
geformuleerd hebben, leggen ze hun voorwerp in de juiste cirkel en gaan ze terug buiten de cirkels staan.
Evalueer de meningen na elke stelling door volgende vragen te stellen:
 Ik zie veel/niet veel voorwerpen bij ‘niet waar’. Wie wil daar iets over zeggen?
 Zjef, waarom ligt je voorwerp bij ‘waar’?
 …
Geef na deze eerste ronde de leerlingen de mogelijkheid om hun voorwerp eventueel nog van plaats te veranderen.
Bespreek het als er leerlingen waren die van mening veranderden.
Rond het ‘debat’ af wanneer je merkt dat er niets nieuws meer wordt aangebracht.
Herhaal dit bij elke stelling.
Rond het spel af door tot een soort van besluit te komen.
g)

Beeldenmuseum

Deze werkvorm vormt in feite het slot of het toonmoment van een groepswerk.
Werkwijze
Hang verspreid (in de klas of de school) de beelden (tekeningen, foto’s…) op waarbij de leerlingen hun groepswerk
maakten. Laat tot slot van het groepswerk de verslaggevers bij hun beeld vertellen als een echte gids.
Bespreek de inhoud bij het beeld als was je met je leerlingen in een echt museum.
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5

Beelddidactiek

Het doel van beelddidactiek is om leerlingen via beelden aandachtig te leren waarnemen. Vervolgens leren ze de beelden
interpreteren en zo komen ze uit op hun eigen ervaringen.
Werkwijze
Stap 1: observatie
Eerst vraag je de leerlingen om het beeld goed te observeren, het via waarneming en ontleding te ontdekken.
Mogelijke vragen daarbij zijn:
 Wat zie je?
 Welke personen worden afgebeeld?
 Hoe zien de personen eruit?
 Welke houding hebben de personen?
 Zijn er andere personen te zien?
 Zo ja, wat zie je?
 Welke houding hebben de andere personen?
 Welke kleuren worden gebruikt?
 Hoe werden de onderdelen geschikt op het beeld?
Stap 2: interpretatie en inleving
Nu vraag je leerlingen om het beeld persoonlijk te interpreteren. Mogelijke vragen daarbij zijn:
 Wat zie je in het beeld?
 Wat stelt het beeld voor?
 Wat willen de personen zeggen?
 Wat betekent de houding van de personen?
 Wat kun je aflezen uit het gezicht van de personen?
 Waarom worden deze kleuren gebruikt?
 Wat vind je van het beeld?
 Wat zou jij toevoegen aan of weglaten van het beeld?
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Van onderwerpen over thema’s naar concreet lesmateriaal in een open jaarplanning
Het leerplan geeft onderwerpen voor de volledige cyclus of graad. In Tuin Van Heden.nu werden die voorgestelde
onderwerpen verdeeld over de twee leerjaren van elke graad. De uitgewerkte thema’s kregen dezelfde naam als
de onderwerpen uit het leerplan.
De handleiding van Tuin van Heden.nu biedt een traject en handige lesfiches voor het bereiken van de kerndoelen.
Voor de leerlingen is er een volledig uitgewerkt leerwerkboek.
De volgorde waarin de thema’s worden aangeboden is logisch, maar niet bindend. Ze bevatten elk vijf tot zes lestijden
waarin alle leerplandoelen uit de kern zijn opgenomen.
Elk thema wordt gegeven in een periode van vier weken, waardoor er lestijden zijn waarin geen verplichte leerstof
gepland is. Voor de invulling van deze overige lestijden verwijzen we graag naar de methodewebsite, waar je lessen en
activiteiten vindt om de uitbreidingsdoelen van het leerplan te bereiken. Naast het luik Uitbreiding vind je er echter ook
een reeks activiteiten om te kunnen inspelen op de specifieke noden van je leerlingen, je klas en je school. Die vind je
onder de noemers Liturgie, Vasthouders, Actualiteit en Ontdek Ook.
De open jaarplanning die je op de volgende bladzijde terugvindt, is enkel bedoeld als richtlijn.
Voor de start van elk schooljaar zullen wij een geactualiseerde en correcte jaarplanning aanbieden die zowel de weken
per maand als de schoolvakanties in kaart brengt.
Vanzelfsprekend ben je vrij om, afhankelijk van jouw klas- of schoolsituatie of de actualiteit, in de jaarplanning te
schuiven met de lessen. Niettemin raden we je wel aan de lessen rond het liturgisch-pastoraal jaar wel op het daartoe
voorziene moment te geven.
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krokusvakantie

Het kerkelijk jaar:
40-dagentijd
Aarde en
vruchtbaarheid
paasvakantie

Kerkelijk jaar: Maria
Anders zijn en
ontmoeting – deel 2

Naar keuze

Aarde en
vruchtbaarheid

Het kerkelijk jaar:
Goede week / Pasen

Verbondenheid
in verdriet

Anders zijn en
ontmoeting – deel 2

februari

maart

april

mei

juni

De thema’s kunnen naar keuze uitgebreid worden met Uitbreiding, Plus, …

Op stap met Jozef

Op stap met Jozef

kerstvakantie

januari

Naar keuze

Het kerkelijk jaar:
Hemelvaart / Pinksteren

paasvakantie

Aarde en
vruchtbaarheid

Het kerkelijk jaar:
Kerstmis

Het kerkelijk jaar:
advent

Stilte en gebed,
ontvankelijkheid

december

Naar keuze

Verbondenheid
in verdriet

Verbondenheid
in verdriet

Naar keuze

Aarde en
vruchtbaarheid

Op stap met Jozef

kerstvakantie

Stilte en gebed,
ontvankelijkheid

Stilte en gebed,
ontvankelijkheid

Stilte en gebed,
ontvankelijkheid

herfstvakantie

november

Het kerkelijk jaar:
Allerheiligen / Allerzielen

Het kerkelijk jaar:
Allerheiligen / Allerzielen

Naar keuze

Vergeving en verzoening

oktober

vierde week

Vergeving en verzoening

derde week

Vergeving en verzoening

Anders zijn en
ontmoeting – deel 1

Anders zijn en
ontmoeting – deel 1

september

tweede week

eerste week

Tuin van Heden.nu – Open jaarplanning – Leerjaar 3

Verbondenheid
in verdriet

Op stap met Jozef

Vergeving en verzoening

vijfde week

Het Tuin van Heden.nu-lied
Strofe 1
We zijn op zoek naar echt iets goeds.
Wil je weten wat?
Iets leuks dat jou geloven doet.
Ga je mee op pad?
Strofe 2
Gaan wij hier links of toch rechtdoor?
We zien heel veel dingen.
We zitten op een heel goed spoor.
Paulus is aan ’t zingen.
Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!
Refrein
We zoeken een weg.
En we volgen een pad.
Samen in de Tuin van Heden!
Altijd onderweg,
er is altijd een pad.
Zo veel dingen te beleven
in de Tuin van Heden.nu!
Strofe 3
We volgen Gods weg met een lach.
Ieder kiest zijn kant.
Vertel ons later wat je zag.
Het wordt vast plezant.
Strofe 4
Soms loopt de weg vast op een muur.
Opeens gebeurt een wonder.
Het is een spannend avontuur.
God is heel bijzonder.
Het is een aardig fijn gevoel.
Altijd maar korter bij ons doel!
Refrein (x 3)
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Lied

Oh, jij bent lief!

Oh, jij bent lief!
Refrein
Oh, jij bent lief!
’t Is alsof ik God in je ogen kan zien.
Het maakt niet uit vanwaar jij bent.
Oh, jij bent lief!
Oh, jij bent lief!
Omdat je al het goeds in de anderen ziet.
Jij houdt van haar, maar ook van hem.
Oh, jij bent lief!
Oh, jij bent lief!
Strofe 1
Nieuwe juf en nieuwe klas, alles nieuw!
Hoofddoek en een vreemde jas,
toch voel ik al: jij bent lief.
Een bruine, zwarte jongen viel en ik hielp.
Blij vroeg hij mij: ‘Wie ben jij?’ Maar ik zei:
Refrein
Strofe 2
Petrus en Cornelius:
heel verschillend van elkaar.
Zij praatten over Jezus
en voelden vriendschap voor mekaar.
Jij bent anders, maar we horen bij elkaar.
Ik had het niet verwacht, maar het is de moeite waard.
Refrein
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Lied

Les 1

De barmhartige Samaritaan

Leerplandoelen
De leerlingen ontdekken dat er verschillen zijn tussen mensen. Dat houdt in dat ze …
 ervaren dat ze zelf gelijken op anderen en verschillen van anderen;
 eigen gevoelens uitspreken bij de ervaring dat ze verschillen van anderen (verbazing, vreugde, angst, trots,
weerstand…).
De leerlingen ontdekken hoe men in de Bijbel omgaat met mensen die meestal als ‘anders’ of ‘vreemd’ worden
gezien. Dat houdt in dat ze…
 ontdekken hoe Jezus met ‘anderen’ omgaat en over hen spreekt: in het verhaal van de barmhartige Samaritaan
(Lc. 10, 25-37).
De leerlingen voelen zich uitgenodigd om zelf de verscheidenheid van mensen als een rijkdom te beleven.
Dat houdt in dat ze…
 aanvoelen dat verscheidenheid een rijkdom met zich kan meebrengen.

Materialen
voor de leerlingen

voor de leerkracht

 leerwerkboek: p. 28 en
p. 29
 lijm, schaar, stiften

 Bijbelverhaal
‘De barmhartige
Samaritaan’: hdl. p. 32
en p. 33
 oude tijdschriften en
kranten
 bol wol
 A2-blad met daarop
een reusachtige 3
waarin de leerlingen
kunnen kleven en
schrijven

voor de klas
 bordboek
 (cd nr. 3: themalied)
 prentenset: prent 5
(themabeeld) en
prenten 6 t.e.m. 8

online

www.

 kopieerblad Verken je
klas (1 per groep)
 achtergrondinformatie:
een klasvlag maken
 achtergrondinformatie:
een glasraam maken

Tips
Deze les is zo uitgewerkt dat je ze in 50 minuten kunt geven. Als je wilt, kun je de les ook uitbouwen tot een
volledige eerste schooldag. Je vindt daarvoor een heleboel tips in deze handleiding. Zo krijgen de leerlingen
een eerste schooldag die ongetwijfeld past in het pedagogisch project van de school. Je vindt het nodige
materiaal online.

Vooraf
 Neem het lesverloop door. Wil je deze les in 50 minuten geven? Of bouw je de eerste schooldag rond deze les uit?
In beide gevallen ziet je voorbereiding er anders uit.
 Lees in de inleiding de informatie over het Bijbelritueel. Lees de achtergrondinformatie bij het Bijbelverhaal.
 Schrijf de namen van je leerlingen op strookjes papier, vouw ze dicht en stop ze in een doosje of zakje.
 Bekijk de glasramen van de kathedraal van Chartres in Frankrijk virtueel via Google Earth.

Les 1
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Lesverloop
Kennismakingsspelen
Ga met de leerlingen in een kring zitten. Begroet hen een voor een, telkens op een verschillende manier. Dat kan luid, zacht, vriendelijk, door neuze-neuze te doen, als een ridder op
één knie, met een buiging… Tenslotte zeg je:
Dag allemaal, welkom in het derde leerjaar. Ik ken jullie al een beetje van vorige jaren, ik heb
jullie al wel eens gezien op de speelplaats of in de refter. Maar toch kennen we elkaar nog niet
echt goed. Aan sommige namen twijfel ik nog, andere leerlingen ken ik beter. Om jullie nog beter
te leren kennen en opdat jullie elkaar ook nog een beetje zouden kunnen ontdekken, zullen we
twee spelletjes spelen.
Bijzondere leermeesters en leerjuffen kunnen aangeven dat de leerlingen na een lange
vakantie wel terug even aan elkaar moeten wennen. Dat doe je aan de hand van enkele
kennismakings- en vertrouwensspelen.
Wees attent voor nieuwe leerlingen in je klas.
Het spinnenweb
Ga in een kring op de grond zitten. Dat kan ook buiten. Neem de bol wol. Leg de leerlingen de
spelregels uit.
Ik rol de bol naar X. X vertelt over zichzelf: naam, leeftijd, aantal broers en/of zusjes, iets over de
ouders. Ik begin bij mezelf: ik ben juf …/meester …, ik ben … jaar enz.
Rol de bol daarna naar een leerling. Die doet op zijn/haar beurt hetzelfde. Zo laat je iedereen
aan de beurt.
Jij als dier
Blijf in de kring zitten. Geef de leerlingen even de kans na te denken over het dier waarmee ze zichzelf zouden vergelijken. Bijvoorbeeld een lam: zacht, lief en speelt graag. Geef
nog enkele voorbeelden als je voelt dat de leerlingen het een moeilijke opdracht vinden. De
leerlingen mogen aan elkaar niet verklappen welk dier ze in gedachten hebben. Sta met heel
de klas recht in de kring en start het spel. Herhaal je voornaam en het dier waarmee je jezelf
zou vergelijken. Zeg de leerlingen goed op te letten, want later in het spel moeten ze zich de
verschillende dieren nog herinneren. Ga in wijzerzin heel de klas af. Duid dan vier leerlingen
aan die in de vier hoeken van de klas gaan staan. Een ervan mag beginnen door de voornaam
en de dierennaam van een klasgenoot te noemen. Wanneer het juist is, sluit die leerling
aan bij zijn of haar groepje. Nu kunnen ze in een volgende beurt met twee raden. Dan komt
de leerling uit de volgende hoek aan de beurt en zo verder tot de hele klas in vier groepen
verdeeld is.
Laat de leerlingen opnieuw gaan zitten. Overloop met hen welke dieren ze gekozen hadden.
Wie had voor hetzelfde dier gekozen? Wie voor dieren die dezelfde eigenschappen hebben?
Lijken die leerlingen op elkaar? Wie had een dier waar niemand aan gedacht had? Laat de
leerlingen verwoorden hoe ze zich hierbij voelen. Mogelijke vragen zijn:
 Hoe vind je het dat er nog x andere leerlingen hetzelfde dier gekozen hebben als jij?
 Hoe vind je het dat jij alleen dier x gekozen hebt?
 Bij welke andere dieren zou jij je ook goed voelen?
Wijs de leerlingen op gelijkenissen en verschillen en geef aan dat zowel hetzelfde zijn als
verschillend zijn erg prettig kan zijn.
Je kunt uiteraard nog andere kennismakings- en vertrouwensspelen spelen die
aansluiten bij jouw klasgroep.]
Tot slot van deze lesfase krijgen de leerlingen de opdracht om elkaar vandaag te verwennen.
De leerlingen trekken blind de naam van een klasgenoot uit een doosje. Die klasgenoot gaan
ze een hele dag geheim verwennen.
Elke leerling trekt een naam. Wanneer een leerling zijn eigen naam trekt, stopt hij het kaartje
terug. Wanneer de laatste zijn eigen naam trekt, moet je opnieuw beginnen.
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Les 1

Themabeeld
prentenset: prent 5
(themabeeld)
bordboek

De leerlingen gaan weer aan hun bank zitten. Deel de leerwerkboeken uit. Laat de leerlingen
even bladeren in de nieuwe leerwerkboeken. Projecteer het themabeeld of hang de prent aan
bord.
Wanneer je deze les tot een volledige schooldag uitbouwt, kun je nu ook de werkboeken
van andere vakken uitdelen. Het is dan handig dat je het leerwerkboek van Tuin van
Heden.nu als laatste uitdeelt.

collage op groot
A2-blad
tijdschriften
kranten, schaar,
lijm

Leg het A2-blad met de grote geblokte 3 op de grond of op enkele bij elkaar geschoven tafels.
Geef de klas de opdracht.
Maak op dit blad een collage met alle hobby’s, eigenschappen, lievelingsvakken, voornamen enz.
van alle leerlingen. Wat je erop kleeft, moet wel binnen de grote 3 blijven. Jullie mogen al deze
tijdschriften en kranten verknippen om zo een kleurrijk geheel te maken. Jullie mogen er nog
niets in of rond schrijven, je mag wel letters of woorden uitknippen en die gebruiken. Zorg dat er
voor iedereen plaats genoeg is. Kies dus geen te grote foto’s.
Zo ontdekken de leerlingen gelijkenissen en verschillen en kunnen ze verrast worden door
kenmerken van klasgenoten die ze nog niet kenden. Schenk aandacht aan die interactie. Het
is leuk om tijdens het creëren het gesprek te sturen naar het thema van deze les.
Klassen met veel leerlingen gebruiken het best twee of drie bladen om een collage te
maken.
Kies ervoor om de volledige klasnaam te gebruiken. Dat kan zijn: L3, 3b, …

stiften

Het tweede deel van de opdracht luidt:
Naast de naam van de klas schrijven jullie de antwoorden op de volgende vragen:
 Wat vind je prettig aan/in deze klas? Dat schrijf je in het groen.
 Waar kijk je naar uit dit schooljaar? Dat schrijf je in het zwart.
 Waar zie je tegenop? Dat schrijf je in het rood.
Geef de leerlingen even tijd om naar alles op de collage te kijken en er eventueel vragen bij
te stellen. Op die manier leren ze elkaar weer een beetje beter kennen. Geef de collage een
centrale plaats in de klas.
Wanneer je een hele dag rond dit thema werkt, kun je ook nog een klasvlag maken.
Meer uitleg hierover vind je in de achtergrondinformatie online.

Les 1
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De barmhartige Samaritaan
bordboek
prentenset: prent 6

Neem prent 6 ‘De barmhartige Samaritaan’ of projecteer ze in het bordboek.
Een van de leerlingen leest de titel. Laat de leerlingen de titel verklaren. Leg uit dat wanneer
je de b door een w vervangt, de betekenis vanzelf zichtbaar wordt. Geef eventueel enkele
voorbeelden van wanneer iemand b(w)armhartig is (de deur open houden, iemand helpen,
voor iemand zorg dragen).
Toon het glasraam aan de leerlingen. Vertel kort dat glasramen in kerken vaak iets willen
vertellen aan de mensen die in de kerk komen. Je kunt het glasraam vergelijken met een
stripverhaal. Laat de leerlingen vertellen wat ze zien, wat ze er van weten. Speel zeker in
op elementen die later in het verhaal aan bod komen. Bekijk samen het eerste stuk van het
glasraam waarin Jezus een verhaal vertelt aan een jonge geleerde. Jezus vertelt het verhaal
‘De barmhartige Samaritaan’.

bordboek
hdl. p. 13 en p. 14
prentenset: prent
7 en 8

Doe het Bijbelritueel en leg het uit. Vertel dat je steeds op deze manier aan een Bijbelverhaal
zal beginnen dit schooljaar. Vertel het verhaal ‘De barmhartige Samaritaan’ aan de hand van
de prenten. Bespreek het daarna, eventueel aan de hand van de volgende vragen:
 Waarom vertelt Jezus dit verhaal aan de geleerde? als antwoord op de vraag naar ‘eeuwig
leven’ / om te vertellen wie de naaste is / ….
 Welk antwoord staat er in de Bijbel? Je moet van God houden met heel je hart, met je
verstand en met alles wat je kunt. En precies zo moet je houden van je naaste
 Wie is onze naaste volgens jullie? iedereen / als je iemand helpt / …
 Hoe voelt de gewonde zich als de priester en de leviet hem voorbij lopen? in de steek
gelaten / boos / verdrietig / teleurgesteld / …
 Wie kan vertellen wat ‘een leviet’ is? helpt in de tempel / …
 Wat maakt dat de gewonde man niet verwacht dat de Samaritaan hem gaat helpen? joden en
Samaritanen zijn geen beste vrienden / …
 Hoe gaat Jezus zelf om met mensen die ‘anders’ zijn, mensen waar anderen niet mee willen
omgaan? bij Jezus is iedereen is welkom / Hij ziet iedereen graag / …
 Kennen jullie nog een ander verhaal waarin Jezus laat zien dat iedereen welkom is bij Hem?
de lamme / Bartimeüs / de melaatse / Zacheüs / …
 Welk antwoord geeft Jezus op het einde aan de geleerde? hart laten spreken / helpen waar
hij kan / leven zoals de Samaritaan

[kopieerblad:
online]

Wanneer je een hele dag rond dit thema werkt, kun je nu ook een klaswandeling maken
waarbij je in alle hoeken van de klas langsgaat en vertelt wat waar te vinden is of welke
hoek waarvoor dient. Meer informatie hierover vind je online.

hdl. p. 14
t.e.m. p. 17

Wanneer je een hele dag rond dit thema werkt, kun je er ook een bibliodrama van
maken. Alle informatie over bibliodrama staat in de inleiding.
Leg de link met het thema. Laat de leerlingen nadenken over de volgende vragen:
 De gewonde jood voelt zich uitgesloten omdat iedereen hem voorbijloopt. Heb jij je ook al
eens uitgesloten gevoeld? niet mee mogen spelen / niet gekozen worden voor een team
of een groepswerk / ….
 De Samaritaan helpt de gewonde man. Heb jij zelf al eens iemand geholpen die er niet bij
hoort? kind dat alleen zit te wenen op de bank / kind dat niet mee mag doen troosten / …
 Hoe komt het dat wij zelf ook al eens iemand voorbijlopen op school? aan het spelen / bezig
met vrienden of vriendinnen / ….
 Wie zijn onze naasten? iedereen die lief is voor ons / die ons helpt / …
Laat de leerlingen aanvoelen dat we allemaal verschillend zijn, maar dat we elkaar nodig
hebben. Verwijs naar het spel met de bol wol en met de dierennamen. Verwoord uitdrukkelijk
dat het fijn is dat niet iedereen hetzelfde is, want met al die verschillende mensen in de klas
en in de school kunnen we veel meer dan alleen. Wijs ook naar de collage over de klas.
Ik zie daar allemaal verschillende kinderen die verschillende dingen graag doen, goed kunnen,
fijn vinden. Al die verschillende kinderen vormen samen ons derde leerjaar. Iedereen hoort erbij!

achtergrondinformatie: online
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Je kunt ook samen met je leerlingen een glasraam maken. Digitaal of op papier.
Een heleboel tips vind je in de achtergrondinformatie online.

Les 1

Tot slot
cd nr. 3 (themalied)

Luister samen naar het themalied. Leer de leerlingen het refrein aan. Je kunt het lied nog
eens laten beluisteren zodat de leerlingen het refrein kunnen meezingen.
Wanneer je een hele dag de tijd hebt, kun je je leerlingen het hele lied aanleren.
Eventueel laat je je leerlingen ook zachte ritme-instrumenten bespelen.
Doe het gebedsritueel en bid dit gebed.
Lieve Jezus
Ik wil Je graag al even bedanken,
voor al deze kinderen in mijn klas.
Zij zijn allemaal zo verschillend
en dat maakt het reuzefijn.
Ik ben blij dat ik in deze klas,
helemaal mezelf kan zijn!
Dankjewel.
Het gebedsritueel zorgt ervoor dat de leerlingen het stil maken en hun aandacht
richten op het gebed.

leerwerkboek:
p. 28 en 29
nr. 1 en 2

Les 1

Als huiswerk maken de leerlingen oefeningen 1 en 2 in hun leerwerkboek.
Laat de huistaak in de agenda noteren.
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Bijbelverhaal
De barmhartige Samaritaan

Telkens als Jezus ergens langskwam, stroomden de
mensen toe. Ook in het dorp waar Hij nu was. Iedereen
had al over Jezus horen vertellen en wilde Hem nu wel
eens zelf horen!
Nog voordat Jezus begon te praten, stapte een man naar
voor. Hij was nog tamelijk jong. Je kon zien dat hij een
geleerde was, iemand die de Bijbel van voor naar achter
en van achter naar voor kende. ‘Meester,’ sprak hij tot
Jezus, ‘wat moet ik doen om eeuwig te leven?’
Jezus keek hem vriendelijk aan. ‘Wat staat daarover in
de Bijbel?’ kaatste Hij terug. De mensen om Hem heen
glimlachten.
De jonge man die de Bijbel zo goed kende, keek Jezus
recht aan. ‘Er staat: Je moet van God houden met heel
je hart, met je verstand en met alles wat je kunt. En
precies zo moet je houden van je naaste’, antwoordde
hij. 1
Jezus knikte: ‘Dat klopt! Als je dat doet, zul je eeuwig
leven.’
Maar de jonge man gaf niet op. ‘Mijn naaste!’ riep hij uit
en hij stak zijn armen in de lucht. ‘Hoe kan ik weten wie
mijn naaste is?’ 2
Toen begon Jezus te vertellen:
‘Er was eens een man die in zijn eentje de reis maakte
van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij
overvallen door struikrovers. Ze sloegen hem neer,
pakten zijn spullen af en lieten hem halfdood liggen.
De man lag bewusteloos en bloedend op de weg. Een
poosje later kwam er een priester voorbij. Die zag de
gewonde man wel, maar hij had geen zin om zich met
hem te bemoeien. Het is niet mijn schuld dat hij hier
ligt, dacht hij, en hij liep in een boogje om hem heen.
Weer een tijdje later kwam er een leviet, een ijverige
tempelbediende, langs. Ook hij zag de man liggen en
hoorde hem kreunen, maar hij had geen zin om bloed
op zijn kleren te krijgen en vond dat hij er niets mee te
maken had. Dus liep hij ook in een boog om hem heen.’
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1 Vaak wordt gezegd dat naastenliefde
een uitvinding is van het christendom.
Niets is minder waar. In het Oude
Testament, Leviticus 19, 18 staat: ‘Je
zult geen wraak op iemand nemen of
haatdragend tegenover iemand zijn.
Integendeel: je moet de ander liefhebben zoals je jezelf liefhebt.’ In het
boek Deuteronomium 6, 5 vind je een
analoge uitspraak. Zowel Jezus als
de jonge schriftgeleerde kennen deze
bronnen. Toch begrijpt de schriftgeleerde de boodschap niet. Dit is de
aanleiding voor Jezus om de parabel
te vertellen.

2 In het boek Leviticus wordt naaste zowel geassocieerd met uw broeder als
met de vreemdeling. Jezus heeft die
reikwijdte nog verruimd door te stellen dat niet enkel de jood, maar ook
de niet-jood tot naastenliefde komt.

Les 1

‘Weer een poosje later kwam er een man uit Samaria
voorbij, uit dat volk waar de joden zo op neerkijken
omdat ze hen geen goede gelovigen vinden. De
Samaritaan bleef staan toen hij de man zag liggen en hij
kreeg medelijden. Ik kan hem hier niet zo laten liggen,
dacht hij. Anders bloedt hij nog dood. Ik moet hem
helpen! Hij liep naar hem toe en ontsmette zijn wonden
zo goed als hij kon. Daarna tilde hij de gewonde man op
en legde hem op zijn muilezel, en zo nam hij hem mee
naar een herberg waar hij overnachtte. Hij zorgde zo
goed mogelijk voor de man en betaalde de herbergier
om hem verder te verzorgen zodat hij helemaal kon
herstellen. Toen pas reisde hij verder.’
Jezus keek de jonge Bijbelgeleerde aan en vroeg: ‘Wie
denk je dat de naaste was van de man die door de rovers
werd mishandeld?’ 3
Hij antwoordde: ‘Dat is niet moeilijk: de man die zijn hart
heeft laten spreken, de Samaritaan die hem geholpen
heeft!’
‘Je hebt gelijk’, zei Jezus. ‘Je ziet dus dat het niet
moeilijk is om te weten wie je naaste is. Zo moet jij dus
ook leven.’
(Kolet Janssen, vrij naar Lc. 10, 25-37)

Les 1

3 Naaste staat in deze parabel dus voor
de handelende mens, diegene die
‘naaste’ wordt van iemand door deze
bij te staan. In Jezus’ formulering is de
naaste diegene die liefde geeft. Jouw
naaste is dus niet de noodlijdende die
je bijspringt; de naaste is diegene die
in de bres springt. Hijzelf is (of jijzelf
bent) de ‘naaste’ wanneer je iemand
liefdevol behandelt.
(Vrij naar Geert Faseur)
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Les 2

Cornelius ontmoet Petrus.

Leerplandoelen
De leerlingen voelen zich uitgenodigd om zelf de verscheidenheid van mensen als een rijkdom te beleven. Dat houdt in
dat ze ...
 te midden van alle verschillen op zoek gaan naar elementen van overeenkomst;
 weten dat christenen proberen te leven vanuit het geloof dat alle mensen Gods kinderen zijn.
De leerlingen ontdekken hoe men in de Bijbel omgaat met mensen die meestal als ‘anders’ of ‘vreemd’ worden
gezien. Dat houdt in dat ze …
 ontdekken dat christelijk omgaan met anderen inhoudt dat men kiest voor ontmoeten in plaats van uitsluiten: het
verhaal van Cornelius (Hand. 10).

Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 28
t.e.m. 31

voor de leerkracht
 Bijbelverhaal
‘Cornelius ontmoet
Petrus’: hdl. p. 38 en
p. 39
 kopieerblad: hdl. p. 40
(1 per groep)
 achtergrondinformatie:
hdl. p. 38 en p. 39

voor de klas

online

www.

 bordboek
 (dvd nr. 1)
 (cd nr. 3: themalied)
 prentenset: prent 9
t.e.m. 12

Vooraf
 Lees de achtergrondinformatie bij het verhaal ‘Cornelius ontmoet Petrus’.

Les 2
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Lesverloop
Korte opfrissing van de vorige les
leerwerkboek:
p. 28 en 29 nr. 1
en nr. 2

Verbeter samen het huiswerk van de leerlingen.

leerwerkboek:
p. 31 nr. 1

Maak samen oefening 1 in het leerwerkboek op p. 31. Je kunt de leerlingen even tijd geven
om de twee vragen eerst alleen te maken op de eerste schrijflijn. Na een minuut kunnen ze
overleggen met hun buur en nog dingen wijzigen. Na nog een minuut kun je met de hele klas
het juiste antwoord zoeken en dicteren.

Laat de leerlingen kort herhalen wat ze zich herinneren van de vorige les en het vorig Bijbelverhaal. Schrijf de kernwoorden die de leerlingen aanbrengen op het bord, bv. barmhartig /
naaste / Jezus / verzorgen / …

Met deze werkvorm geef je alle leerlingen inspraak en overlegkansen op een
gemakkelijke en weinig tijdrovende manier.
Blijf in het gedicteerde antwoord dicht bij de antwoorden die de leerlingen gegeven
hebben.

Kijken naar prenten ...
bordboek
prentenset: prent 9
t.e.m. 12

Bekijk samen met de leerlingen de prenten bij het verhaal van Petrus en Cornelius. Zorg dat
de leerlingen goed observeren. Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen:
Eerste prent:
 Wie zien jullie op deze prent? vriend van Jezus / man / iemand van lang geleden / …
 Welke dingen vallen op bij deze prent? een groot doek / uit de lucht / allerlei soorten dieren in het doek / man zit op het dak / …
 Je ziet een kleurverschil op de prent. Sommige dingen zijn duidelijker dan andere. Hoe zou
dat komen? de duidelijke dingen zijn echt gebeurd / de onduidelijke dingen zijn gedachten / een droom / …
Tweede prent:
 Welke mensen zie je op deze prent? mensen met andere kleding / ze wandelen en zitten
niet / huizen van in de tijd van Jezus / groot huis / tempel / verkopers / …
 Welke dingen vallen jullie op? vriendelijk tegen elkaar / ….
Derde prent:
 Wie zie je op deze prent? een van de mannen van vorige prent / een wazige figuur / …
 Wat doen de figuren op deze prent? praten / babbelen / iets afspreken / …
 Wat valt jullie nog op? duidelijke en onduidelijke tekening / zoals eerste prent / echt en
niet echt / waargebeurd en gedroomd / …
Vierde prent:
 Wie herkennen jullie op deze prent? de vriend van Jezus van de eerste prent / de twee
figuren van de tweede prent / …
 Wat doet de vriend van Jezus? water gieten over de andere / dopen / …
 Wat staan die andere mensen op de prent te doen? wachten / willen ook gedoopt worden / …
 Waarom wil iemand gedoopt worden? vriend van God / geloven in Jezus / bij andere
mensen horen / ….

Groepswerk
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bordboek
prentenset: prent 9
t.e.m. 12

Hang de prenten goed zichtbaar op in de klas of zet ze aan het bord. Verdeel de leerlingen in
groepjes van vier. De opdracht luidt:
 Bedenk een verhaal bij de vier prenten. Zorg dat je enkele zinnen hebt bij elke prent.

kopieerblad:
hdl. p. 40

De leerlingen krijgen 15 minuten tijd.
Elk groepje vertelt zijn verhaal. Let op: er zijn geen foute verhalen. Elk verhaal dat aansluit bij
de prenten is een goed verhaal. Vertel de leerlingen daarna dat jij ook een verhaal kent dat bij
die prenten hoort. Het komt uit de Bijbel.

Anders zijn, ontmoeting

Les 2

Cornelius ontmoet Petrus – het verhaal uit de Bijbel
Doe het Bijbelritueel en vertel het verhaal zoals het in de Bijbel staat. Gebruik de prenten
terwijl je het verhaal vertelt.
Laat de leerlingen na afloop kort reageren op het verhaal.
Om zeker te zijn dat je leerlingen het verhaal goed begrepen hebben, stel je bijvoorbeeld de
volgende vragen:
 Waarom zitten al die verschillende dieren in het laken? laten zien dat er veel verschillen zijn maar dat niemand minder of slechter is / veel verschillen is juist goed / veel
verschillende dieren en ook veel verschillende mensen / droom is een boodschap van
God / …
 Wat maakt dat Petrus toch binnengaat in het huis van Cornelius? de droom / ik mag niemand onrein noemen / elk mens is een kind van God / …
Stel tot slot nog één enkele vraag:
 Wie is de naaste in dit verhaal? Petrus voor Cornelius en Marcus / Cornelius en Marcus
voor de joden
leerwerkboek:
p. 31 nr. 2 en 3

De leerlingen vullen oefening 2 uit het leerwerkboek individueel in. Overloop de juiste antwoorden klassikaal of ga rond en bekijk de antwoorden van de leerlingen individueel.
Oefening 3 gebruik je als besluit van deze les. Laat de leerlingen eerst mondeling een antwoord zoeken op de vraag:
 Wat maakt dat dit verhaal eigenlijk over hetzelfde gaat als het verhaal van de barmhartige
Samaritaan? de Samaritaan is de naaste / Petrus, een jood, is de naaste / …
 Wat leren deze twee verhalen ons? wie onze naaste is
Zorg ervoor dicht bij de antwoorden van de leerlingen te blijven in het antwoord dat je
klassikaal laat noteren.

cd nr. 3 (themalied)

Zing samen het themalied om de les af te sluiten.

leerwerkboek: p. 30

Geef als huistaak oefening nr. 4 uit het leerwerkboek. De leerlingen noteren de huistaak in
hun agenda.
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Bijbelverhaal
Cornelius ontmoet Petrus. 1

Petrus was in de stad Joppe toen hij opeens een rare
droom kreeg. Hij zag een groot laken, dat aan de vier
punten uit de hemel werd neergelaten. Daarin zaten
dieren van over de hele wereld: schapen en varkens,
konijnen en slangen, duiven en kippen. En een stem zei:
‘Vooruit, Petrus, dood die dieren, maak ze klaar en eet
ze op!’ Maar Petrus zei: ‘Nee hoor, ik heb nog nooit van
mijn leven een onrein dier gegeten.’
In het laken zaten namelijk ook veel dieren die de joden
niet mochten eten. Toen antwoordde de stem: ‘Wat God
je stuurt, moet jij niet onrein noemen!’
Petrus was helemaal in de war van deze vreemde
droom.
‘Wat betekent die droom toch?’ vroeg hij zich af.

1 De ontmoeting tussen Petrus en
Cornelius kunnen we plaatsen binnen
Paulus’ missiewerk. Paulus spreekt
heidenen aan op hun geloof. Maar
volgens de schrijver Lucas is Paulus
niet de eerste. In dit verhaal vormt
Petrus de brug, in het spoor van
Jezus, tussen de joodse gemeenschap
en de niet-joden. Vandaar dat Petrus
als eerste in het missiewerk naar de
niet-joden wordt geplaatst.

Een eindje verderop, in de stad Caesarea, woonden
Marcus en Cornelius. Marcus was al jaren soldaat in
het leger. Cornelius was zijn honderdman, de leider
van de groep waar hij bij hoorde. Ze waren Romeinen
uit Italië. Met de groep van Cornelius was Marcus al
op verschillende plaatsen van het grote Romeinse Rijk
geweest. Nu waren ze al een poosje in Caesarea, een
stad in een uithoek van het rijk, in de provincie waar de
joden leefden. Marcus kende veel joodse handelaars,
omdat hij moest zorgen voor de aankoop van voedsel
voor de soldaten. Hij had hen ook horen praten over
hun geloof en ging vaak op sabbat naar de synagoge.
Mensen zoals Marcus moesten daar op een speciale
plaats zitten, apart van de joden. Daar had hij ook zijn
honderdman Cornelius gezien. Samen praatten ze wel
eens over die vreemde, maar mooie godsdienst van de
joden. Wat Marcus en Cornelius het mooiste vonden,
was dat de joden geloofden in één God. En dat die God
mensen aanspoorde om goed te leven.
Op een dag riep Cornelius Marcus bij zich. Cornelius
ijsbeerde opgewonden door de kamer.
‘Ik heb zojuist iets vreemds meegemaakt’, zei hij.
‘Er kwam hier een engel van God binnen.
Hij riep: ‘Cornelius!’ Ik vroeg: ‘Wat is er, heer?’
De engel zei: ‘God heeft je gebeden opgemerkt. Hij heeft
ook gezien dat je de armen hebt geholpen. Laat uit de
stad Joppe een man halen die Petrus heet. Hij logeert bij
de leerlooier.’
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Cornelius keek Marcus aan. ‘Wat denk je, ben ik gek
geworden?’ Marcus schudde zijn hoofd. ‘We weten
dat de God die de mensen hier aanbidden, groot is.
Misschien wil hij u door deze man iets duidelijk maken.’
Cornelius knikte. ‘Dat dacht ik ook. Wil je voor mij die
man gaan halen?’ 2 Marcus ging onmiddellijk op weg.
Als hij maar wil meekomen, dacht Marcus. De mensen
hier beschouwden alle niet-joden als onreine heidenen
en hadden liever niets met hen te maken.
Marcus klopte aan bij het huis waar Petrus logeerde
en vertelde hem waarvoor hij kwam. Petrus begreep
meteen dat hij moest meegaan. ‘Vertel me eens iets
meer over jouw honderdman’, vroeg Petrus onderweg
aan Marcus. Marcus aarzelde. ‘In uw ogen is hij een
heiden, want hij is een Romein. Maar hij is een goed
man, die veel arme mensen helpt en die bidt tot dezelfde
God als u.’ Misschien gaat mijn vreemde droom hierover,
dacht Petrus. 3 Dat ik niet alleen over God en Jezus
moet vertellen aan de joden, maar aan alle mensen die
het willen horen. Ik mag niet vergeten dat alle mensen
kinderen van God zijn.
Zonder aarzelen stapte hij het huis van Cornelius
binnen, ook al was dat voor joden verboden. Cornelius
liep hem verwonderd en blij tegemoet. ‘God heeft mij
laten zien dat ik geen mens ter wereld onrein mag
noemen’, zei Petrus. En hij begon te vertellen over
Jezus tegen Cornelius en tegen alle vrienden die hij
had uitgenodigd. En iedereen voelde hoe goed en waar
de woorden van Petrus waren. Cornelius, Marcus en
hun vrienden bleven Romeinen, maar toch geloofden
ze in Jezus en wilden ze de rest van hun leven goede
christenen zijn. En Petrus doopte hen allemaal en bleef
nog enkele dagen bij hen.

2 Lucas beschrijft zijn visie op missiewerk ook in Hand. 9, 32-43. Daar toont
hij het belang van weldoend rondgaan
en verkondiging. De twee hangen
nauw samen, maar in Lucas’ optiek
komt de weldaad voor het woord. We
lezen in dit verhaal ook een tweede
belangrijke trek van missie volgens
Lucas. We zien hoe een heiden zelf
een weg zoekt naar de Rots van zijn
geloof. Missie is dus ook: mensen
ontvangen, laten aankloppen.

3 Petrus ontdekt dat omgang met
andersgelovigen niet de breuk, maar
juist de band met de oorspronkelijke
bedoeling van Jezus’ zending
bevestigt. Bemerk in dit verband
een derde trek naar aanleiding van
missionair bezig zijn. Missie begint
niet met het grote discours; eerst is
er het thuiskomen bij elkaar, dan pas
kan een diepe boodschap van vrede
verteld worden. Convivialiteit – samen
delen of leven – maakt de ontsluiting
van Jezus’ boodschap of van het
mysterie van het leven vlotter.
(Vrij naar Geert Faseur)

(Kolet Janssen, vrij naar Hand. 10, 44-48)
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Schrijf zelf een verhaal.
Prent 1
Wat gebeurt er op deze prent? Overleg samen. Schrijf het op.

Prent 2
Wat gebeurt er op deze prent? Overleg samen. Schrijf het op.

Prent 3
Wat gebeurt er op deze prent? Overleg samen. Schrijf het op.

Prent 4
Wat gebeurt er op deze prent? Overleg samen. Schrijf het op.

Bedenk een passende titel voor jullie verhaal:
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Forumkijken: Polleke

Leerplandoelen
De leerlingen ontdekken dat er verschillen zijn tussen mensen. Dat houdt in dat ze …
 vormen verkennen van ‘anders zijn’ van mensen waarmee ze geconfronteerd worden.
De leerlingen vergelijken de manier waarop mensen omgaan met het anders zijn van zichzelf en van anderen.
Dat houdt in dat ze …
 ervaren hoe mensen reageren op het anders zijn van mensen;
 kennismaken met concrete vormen van ontmoeting, uitsluiting, negeren, samenwerken, tegenwerken, verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid.
De leerlingen voelen zich uitgenodigd om zelf de verscheidenheid van mensen als een rijkdom te beleven. Dat houdt in
dat ze …
 zien dat er altijd een spanning is tussen gelijkheid en verschil;
 de waarde en de waardigheid van elke mens erkennen;
 leren omgaan met de moeilijkheden die kunnen voorkomen bij verschillen tussen mensen.

Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 32
en 33

voor de leerkracht
 kopieerblad 1: hdl.
p. 44 (op leerlingenaantal)
 kopieerblad 2: hdl.
p. 45 (op leerlingenaantal)
 kopieerblad 3: hdl.
p. 46 (op leerlingenaantal) (op leerlingenaantal)
 kopieerblad 4: hdl.
p. 47 (op leerlingenaantal)
 achtergrondinformatie:
hdl. p. 48
 zandloper of
keukenwekker

voor de klas

online

www.

 bordboek
 (dvd nr. 2 t.e.m. 8)
 (cd nr. 3: themalied)

Tips
Trek voor deze les extra lestijd uit om alle groepen de kans te geven hun beeldfragment voor te bereiden.
Doe dat klassikaal. Bekijk alle fragmenten na elkaar. Wijs bij het kijken telkens nog eens de groep aan die
verantwoordelijk is voor het betreffende fragment.

Vooraf
 Lees de achtergrondinformatie over forumkijken.
 Bekijk de fragmenten van ‘Polleke’ in het bordboek of op de dvd.
 In de handleiding staan nog een extra werkkaart Forumgroep en een extra werkkaart Luistergroep om te kopiëren.
 Knip de stroken van kopieerblad 1 voor de verschillende groepjes. Geef elke leerling in de groep een(zelfde!)
strookje - dat werkt gemakkelijker.
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Lesverloop
Voor het begin van de les
Voor je met de les begint, overloop je samen met de leerlingen het huiswerk uit de vorige les
(leerwerkboek p. 30 nr. 4).

Forumkijken opstarten
De leerlingen herhalen kort wat ze zich herinneren van de vorige les en het vorig Bijbelverhaal.
Leg de link met het forumkijken aan de hand van de volgende vragen:
 Waar komen de verhalen die we vorige lessen besproken hebben vandaan? uit de Bijbel /
van vroeger / van Jezus / …
 Klopt alles wat daarin staat nu nog? ja / nee / misschien
 Wat is zeker anders dan nu? huizen / kledij / namen / …
 Wat geldt ook nog voor vandaag? elkaar helpen / boodschap van God / het goede doen /
naaste zijn / elk mens is een kind van God / …

Forumkijken voorbereiden
leerwerkboek: p. 32
achtergrondinformatie:
hdl. p. 48

Verdeel de klas in groepen. Schrijf het stappenplan op het bord.
Gebruik een zandloper of keukenwekker.
Laat de leerlingen hun leerwerkboek en schrijfgerei klaarleggen.
Leg de taak van de forumgroep uit. Doe dat aan de hand van het stappenplan.
Dit gaan jullie doen …
1 de inleiding lezen;
2 de titel van het fragment noteren;
3 het fragment grondig bekijken;
4 alle woorden en uitdrukkingen begrijpen en eventueel opzoeken;
5 de hoofdgedachte van het fragment opschrijven;
6 vragen oplossen over het bekeken fragment.
Aan de hand van deze ingevulde werkkaart stellen jullie daarna jullie filmfragment voor. De werkkaart voor de luistergroep is voor straks.
Geef de leerlingen tijd om hun videofragment voor te bereiden.

leerwerkboek:
p. 32 en 33

Leg de taak van de luistergroepen uit. Doe dat aan de hand van de ‘werkkaart luistergroep’ in
het leerwerkboek.
Verschillende groepjes komen straks hun filmfragment tonen. Terwijl de ene groep zijn fragment
voorbrengt, luisteren de andere groepen aandachtig. Jullie geven tijdens het kijken en luisteren
antwoord op de vragen van de werkkaart Luisteren.

Forumkijken toonmoment
Laat elk groepje naar voor komen. Begeleid de leerlingen bij stappen 1 tot en met 3. Vanaf
stap 4 mag je mee het gesprek sturen naar de te bereiken lesdoelen. Elk forumgroepje zal
ongeveer 7 à 8 minuten nodig hebben om het filmfragment te tonen en de werkkaart van de
luistergroep te overlopen.
Let goed op: bij de bespreking zijn er geen foute antwoorden. Het kan een meerwaarde zijn
om af en toe leerlingen ook voorbeelden te laten geven uit hun eigen leven. Bewaak goed de
evolutie van de lessen: we keken naar het verleden en ontdekten de boodschap van God. Nu
kijken we naar het heden en zien wat deze boodschap vandaag voor onze klas betekent.
leerwerkboek: p. 33
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Wanneer alle forumgroepen hun filmfragment getoond hebben, kun je dit moment afronden
door het kader ‘Ik vind mijn weg’ samen te overlopen.
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Tot slot
Bid dit gebed.
God,
Kijk eens hoe verschillend
wij allemaal zijn in onze klas:
de een heeft blauwe ogen,
de andere heeft bruine haren.
De ene luistert veel,
terwijl de andere graag babbelt.
We zijn allemaal anders
en toch horen we samen,
we zitten in dezelfde klas.
We willen, net als de Samaritaan
en als Cornelius, het goede voor elkaar doen.
Want elk van ons is een kind van God.
Help jij ons daarbij, God?
cd nr. 3 (themalied)
kopieerblad 4:
hdl. p. 47

Les 3

Zing samen als afsluiting van dit thema het themalied.
De leerlingen vullen kopieerblad 3 thuis zelfstandig in. Ze brengen het blad in een
gesloten omslag mee naar school. Ze schrijven enkel hun naam op de omslag. Je houdt
zelf de omslagen goed bij tot het einde van het schooljaar. Dan vullen de leerlingen
hetzelfde kopieerblad in en vergelijken hun antwoorden.
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Bij werkkaart forumgroep: inleiding bij elk filmfragment.

Filmfragment 1: Mimoen vindt Spiek.
Mimoen is het vriendje van Polleke. Hij is een Marokkaan. Spiek is de papa
van Polleke. Spiek heeft een probleem. Hij gebruikt drugs en daardoor zit hij
vaak in de put en is hij ook vaak onvindbaar. Maar gelukkig heeft Mimoen Spiek
gevonden. Spiek houdt heel veel van Polleke. Polleke woont bij haar mama,
Tina, en bij Wouter, de vriend van haar mama.
junk: iemand die verslaafd is aan drugs

Filmfragment 2: De ontwenningskliniek
Spiek heeft een belofte gedaan aan Polleke. Hij zal stoppen met zijn
druggebruik. Maar dat is niet gemakkelijk. Daarvoor gaat Spiek naar een
ontwenningskliniek. Een hele speciale, want kinderen mogen ook mee!
In de kliniek hoor je voor het eerst de echte naam van Spiek: Gerrit. Polleke
wil haar papa helpen en gaat mee naar de kliniek. In de kliniek zijn nog andere
mensen. Het valt niet mee om tegen hen allemaal vriendelijk te zijn.

Filmfragment 3: Mimoen is terug.
Mimoen was met zijn ouders naar Marokko. Zijn oom wou hem verliefd laten
worden op een Marokkaans meisje in plaats van op Polleke. Polleke heeft hem
ontzettend gemist. Ze wil hem eigenlijk een zoen geven als ze hem terugziet.
Maar er scheelt iets met Mimoen.
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Filmfragment 4: Polleke werd ontvoerd.
’s Ochtends stopte een man met zijn auto vlak naast Polleke. Hij zei dat haar
papa in het ziekenhuis lag en dat hij een collega was. Hij zou haar bij hem
brengen. Maar het was een bedrieger. Gelukkig wist Polleke te ontsnappen.
Ze draaide het raampje open en begon luid te schreeuwen. De man duwde
haar op straat. Nu is Polleke terug bij haar moeder. Ze wil eigenlijk dat
niemand anders het weet.
racisme: iemand uitsluiten of verwijten omdat hij of zij anders is

Filmfragment 5: De uitnodiging
Spiek is verliefd geworden op Ina. Ze waren samen op reis naar Tibet. Nu zijn ze
terug! Er is nog leuk nieuws. Haar mama en Wouter gaan trouwen. Spiek en Ina
gaan ook naar de bruiloft. Maar Polleke heeft een probleem, ze weet niet waar
ze in gelooft. Mimoen is moslim. Maar zij … is niets.

Filmfragment 6: De bruiloft
Het feest is volop aan de gang. Pollekes mama Tina en Wouter zijn heel gelukkig.
Iedereen danst. Ook Spiek en Ina zijn er. Polleke is er ook, maar zij is niet blij.
Want Mimoen is er niet. Of nog niet?

Les 3
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Werkkaart forumgroep
Stap 1: Vertel de titel en de hoofdgedachte van het fragment aan de luistergroep.
Titel:
Hoofdgedachte:

Stap 2: Lees de intro die bij het fragment hoort voor aan de luistergroep.
Stap 3: Kijk met de hele klas naar jullie fragment. Geef na het kijken tijd aan de
luistergroep om de vragen in te vullen.
Stap 4: Overloop de vragen op de werkkaart van de luistergroep en bespreek jullie
antwoorden. Je mag ze in het klad noteren.
vraag 1:
vraag 2:
vraag 3:
vraag 4:
		
		

Tussen welke twee figuren is er een groot verschil?
Wat is het verschil?
Is er een probleem? Hoe lossen ze het op?
Duid aan welke woorden in dit filmfragment aan bod komen:
ontmoeting – uitsluiting – negeren – aandacht geven – samenwerken –
tegenwerken – verdraagzaamheid – onverdraagzaamheid

Werkkaart luistergroep
filmfragment ‘

’

vraag 1: Tussen welke twee figuren is er een groot verschil?

vraag 2: Wat is het verschil?

vraag 3: Wat is het probleem? Hoe lossen ze het op?

vraag 4: Duid aan welke woorden in dit filmfragment aan bod komen.
ontmoeting
uitsluiting
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negeren
aandacht geven

samenwerken
tegenwerken

verdraagzaamheid
onverdraagzaamheid
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Kleurde
detekstballonnen
tekstballonnenwaar
waarje
jemee
meeakkoord
akkoordgaat.
gaat.
Kleur
Vulde
detekstballonnen
tekstballonnenaan
aanwaar
waarje
jekunt.
kunt.
Vul
Wil je nog wat vertellen? Schrijf of teken dan iets in de lege tekstballonnen.
Ik hoop dat

Ik ben blij omdat

Ik voel me goed
in de klas.

Samenwerken in
groep gaat nog niet
zo goed.

Ik vind het prettig dat

Ik ben soms bang
dat ze mij zullen
uitlachen.

Soms durf ik wel
iemand uitsluiten.

Iedereen kan
zichzelf zijn in
onze klas.
Samenwerken in
groep lukt aardig.

Ik kijk uit naar
Ik kan niet met
iedereen opschieten
maar dat vind ik niet
zo erg.

Soms vind ik
niemand om mee
te spelen.

Soms zou ik willen
zijn zoals
Ik ben bang dat

Ik vind het fijn dat
ik anders ben dan
mijn klasgenoten.

Dit schooljaar wil ik werken aan

Les 3

Ik heb
veel vrienden.

Ik ben een beetje triest omdat

Onze klas vormt
een fijne groep.

Ik heb geen
vrienden in
de klas.
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Achtergrondinformatie
Forumkijken
Wat is forumkijken?
Forumkijken is een werkvorm waarin leerlingen in groep een spreekopdracht voorbereiden over een opgelegd
videofragment. Ze stellen dat fragment zelf voor aan de klas. Dat doen ze aan de hand van een stappenplan. Omdat
elke groep dezelfde structuur gebruikt, vinden leerlingen er gemakkelijk hun weg in. De leerlingen leren samen een
videofragment voorbereiden, informatie overbrengen en boeiende vragen stellen.

Wat is de werkwijze?
1
2
3

De klas wordt in groepen verdeeld.
Elke groep krijgt een videofragment om voor te bereiden.
Na de voorbereiding brengt elke groep zijn fragment voor de klas.
Ondertussen luisteren de andere leerlingen en voeren zij een luistertaak uit in hun leerwerkboek.

Wat houdt de voorbereiding in?
1
2
3
4
5
6

De inleiding lezen.
De titel van het fragment noteren.
Het fragment grondig bekijken.
Alle woorden en uitdrukkingen begrijpen en eventueel opzoeken.
De hoofdgedachte van het fragment opschrijven.
Vragen oplossen over het bekeken fragment.

Je schrijft de stappen van het stappenplan het best op bord.
De stappen die de leerlingen moeten volgen om hun videofragment aan de klas voor te stellen, staan in het
leerwerkboek op p. 32 bij oefening 1.

Wie doet wat binnen de forumgroep?
Het is voor de leerlingen prettig om met een taakverdeling te werken, bijvoorbeeld:
 een forumleider: vertelt de titel en de hoofdgedachte aan de klas.
 een notaris: noteert netjes de voorbereidingen (in een groep van vier is hij ook sfeerbewaker).
 een sfeerbewaker: zegt wat iedereen goed doet en leest de inleiding (kopieerblad 3).
 een materiaalmeester: zorgt dat het juiste fragment start.
 een tijdsbewaker: houdt een oogje op de klok gericht tijdens het voorbereiden.
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Materialen
voor de leerlingen
 leerwerkboek: p. 27 t.e.m. p. 33

voor de leerkracht
 kopieerbladen: hdl. p. 50 t.e.m.
p. 52 (op leerlingenaantal):

voor de klas
 bordboek

Tips
Je kunt een procesgerichte terugblik en een toets op twee manieren aanbieden.
Je kopieert de standaardterugblik en de standaardtoets op leerlingenaantal.
Of je past de standaardterugblik en -toets aan op maat van je klas.
Spreek met je leerlingen voor of na de terugblik een tijdstip af voor de toets van het thema ‘Anders zijn,
ontmoeting’. Leg duidelijk uit wat ze moeten kennen en wat er van hen verwacht wordt. Verwijs naar het
leerdoelenkader bij elke les in het leerwerkboek: dat kunnen ze gebruiken als hulpmiddel bij het studeren.
De toets neem jehet best enkele dagen na de terugblik af.
Na het terugblikmoment kun je een korte feedback op het blad van elke leerling noteren. Ook de ouders
mogen er iets op schrijven als ze dat willen.

Vooraf
 Kopieer de terugblik uit de handleiding op p. 50 op leerlingenaantal.
Of pas de terugblik aan in het document op de toetsen-cd-rom. Maak prints op leerlingenaantal.
 Kopieer de toets uit de handleiding op p. 51 t.e.m. p. 52 op leerlingenaantal.
Of pas de toets aan in het document op de toetsen-cd-rom. Maak prints op leerlingenaantal.

Lesverloop van de terugblik
Dit thema is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel heb je nu gegeven. Het tweede deel komt aan het einde van het
schooljaar. We blikken nu terug op de eerste drie lessen.
leerwerkboek:
p. 27 t.e.m. 33
kopieerblad:
hdl. p. 50

De leerlingen nemen hun leerwerkboek en hun kopie van het blad ‘Terugblik Anders zijn, ontmoeting’. Ze bladeren door het thema in het leerwerkboek. Ze bekijken ook de uitbreidingslessen opnieuw, als je die extra aangeboden hebt . Ze vullen het blad ‘Terugblik’ dan aan met
de titels van de uitbreidingslessen. Vraag hen daarna om individueel en rustig na te denken.
 Wat vond je van de lessen rond het thema ‘Anders zijn, ontmoeting’?
 Vond je het interessant of niet?
 Wat wist je vooraf over het thema?
 Wat heb je geleerd over de Bijbel, de Koran en de Thora?
 Vond je het thema gemakkelijk of moeilijk?
 Waar heb je achteraf nog over nagedacht?
 Welke vragen heb je nog?
 Wat zou je nog meer willen weten?
 Heb je er thuis over gesproken?
De leerlingen beantwoorden de vragen op hun blad. Daarna kun je nog enkele leerlingen aan
het woord laten over de voorbije lessenreeks.

Terugblik voor jezelf als leerkracht
Blik zelf terug op het afgeronde thema en noteer wat je wil vasthouden voor het volgende schooljaar. Maak
notities bij de volgende aspecten van de lessenreeks: de inhoud van het thema, de manier waarop je het hebt
aangepakt, de sfeer en de onderlinge relaties in de klas en de manier van evalueren.

Terugblik
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Terugblik

Anders zijn, ontmoeting

naam:

klasnummer:

1 De barmhartige
Samaritaan

Ik vond dit thema

2 Cornelius
ontmoet Petrus.

moeilijk

3 Polleke

4

datum:

5

gemakkelijk

Duid de woorden aan die jij in dit thema het belangrijkste vond.
Wil je er zelf nog enkele bijschrijven?
barmhartig

samenwerken

ontmoeting

verdraagzaamheid

anders zijn

moeilijkheden

verschillend

lief

vriendschap

naaste

Ik vond het thema ‘Anders zijn, ontmoeting’ … Kleur de woorden die voor jou kloppen.
		
tof
interessant
saai
ingewikkeld
Heb je thuis nog nageacht over dit thema?
Waarover?

Toelichting van de leerkracht
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ja

nee

Wat is het belangrijkste wat je hebt onthouden?

Reactie van thuis

Terugblik

Toets

Anders zijn, ontmoeting

naam:

klasnummer:

klas:

datum:

1

punten:

Zet de prenten terug in de juiste volgorde. Nummer ze van 1 tot 3.

/ 10

/3

Een man verlaat zijn huis en gaat op reis.

Ze bestelen hem en slaan hem half dood.

Hij zet de gewonde man op een ezel.

2

Toets

In het verhaal ‘de barmhartige Samaritaan’ vraagt een jonge geleerde
aan Jezus wie zijn naaste is. Welk antwoord geeft Jezus aan de
geleerde?

/1
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3

Verbind wat bij elkaar hoort.
Cornelius

		

				
Petrus

		

				

4

/2
ziet een engel
droomt van een laken met voedsel
bezoekt de synagoge
doopt hen allemaal

Denk terug aan Polleke en Mimoen.
Welke verschillen waren er tussen hen?

/2

		
		
		
		
		

5

Lees de tekst. Kruis de woorden aan die bij deze tekst horen.

/2

Uit het dagboek van Amber.
In onze klas zit een nieuw meisje. Ze heet Fatmira. Ze komt uit een ander land.
Marokko, denk ik. Ze ziet er helemaal anders uit! Ze heeft donkere ogen, lange
zwarte krulharen en een bruine huid. Ze praat ook een beetje anders dan wij. Ik vind
dat eigenlijk wel spannend, zo eens iemand nieuw in de klas. Morgen ga ik vragen
aan mama of we na school eens samen ons huiswerk mogen maken.
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ontmoeting

samenwerken

uitsluiting

tegenwerken

negeren

verdraagzaamheid

aandacht geven

onverdraagzaamheid

Anders zijn, ontmoeting

Toets

