
      

 

Serie: De leerlijn van Houvast op school zal uiteindelijk 

uit vier series bestaan, A-D.  

Thema: Het onderwerp van die week, een Bijbelverhaal, 

een heilige of het verhaal dat hoort bij een feestdag.    

 

Bouwsteen: De titel van de bouwsteen verwijst naar het 

element uit het verhaal dat de auteur heeft gekozen. Het 

element wordt hieronder verder uitgewerkt. 

Focus binnen de Kennisbasis: De Kennisbasis is een 

ordening van ervaringen, geschreven in opdracht van  

de VKLO. Volgens deze Kennisbasis is het van belang  

voor de persoonlijke spirituele groei van ieder  

kind ervaringen op te doen op het gebied van  

traditie, contingentie en transcendentie.  

Focus binnen Burgerschap: De artikelen die aan  

de orde zijn in deze bouwsteen, worden hier aangegeven  

vanaf Serie B Thema 17. De voorgaande thema’s worden  

zo snel mogelijk bijgewerkt. 

 
 

LESOPBOUW 

De volgorde is door ons zo gemaakt omdat we denken dat de leerlingen er op deze manier het meest profijt van 

hebben.  Maar je mag het natuurlijk altijd zelf aanpassen aan je groep. Jij bent de professional. 

 

Het verhaal: Iedere week een nieuw verhaal.  

In het verhaal stappen: Door de vragen nodigen we de kinderen uit om zich voor te stellen dat ze de ervaringen 

van de personen uit het verhaal, zelf zouden ervaren. Hoe zou dat zijn? Wat zouden zij doen?  

Aan de hand van de vragen kunnen de leerlingen pelgrimeren door de verhalen. Het gesprek is altijd verkennend en 

nodigt uit in het verhaal te stappen. 

 

Op verhaal komen: Om de ervaringen uit het verhaal niet alleen te bespreken maar ook te doen hebben de 

auteurs activiteiten bedacht die ruimte bieden aan ervaringen. Hier staan activiteiten zoals drama, creatieve 

werkvormen, spel, quiz, kijktafel maken, kunst kijken en nog veel meer.  

 
 

Groep: Hier wordt het niveau van het 

materiaal aangegeven.  

  

Duur: Hier staat hoe lang je bezig bent. Het 

is een schatting want je maakt het zelf zo lang 

als je wilt. 

Bijlagen: Hier staan de bijlagen die wij er 

bij geven. 

• Verhaal  

• Vertelplaat 

• Werkbladen 

 

Zelf toevoegen: 

Hier staan de dingen die je zelf er bij moet 

pakken. Het is niet veel en eenvoudig. Heel 

soms iets uitgebreider. 

HOE WERKT DE L ESBRIEF?  

 

Hier staat de titel van het verhaal van die week. Het is de titel van het 

Bijbelverhaal, de naam van de heilige of de feestdag. Het Bijbelverhaal is de 

doorgaande lijn. Na een onderbreking door een speciale heiligen of feestdag, 

wordt het weer opgepakt. 

 

Daaronder staat de titel van de bouwsteen vermeld. Ieder verhaal wordt per 

niveau uitgewerkt in twee bouwstenen (lessen). We noemen het bouwstenen 

omdat ze ervaringen bieden die bijdragen aan de persoonlijke groei van ieder 

kind of volwassene. 



 

 

 

 

ELEMENT  

 Ieder verhaal heeft veel elementen. Je kunt er op veel manieren mee aan het werk. De auteur heeft er per verhaal 

twee gekozen en uitgewerkt. Hier wordt het gekozen element benoemd. 
 

INTRODUCTIE 

Om jou als leerkracht te helpen dit element voor je te zien en er handen en voeten aan te kunnen geven om met je 

leerlingen op pad te gaan en in het verhaal te stappen, wordt hier wat achtergrond informatie gegeven. Een 

introductie op het element. 

 
 
TITEL VAN H ET VERH AAL  EN  VERT ELPLAAT  

We geven hier steeds de vindplaats in de bijbel.  

 
Vertel het verhaal en bekijk samen de vertelplaat. 
 
Verhaal: In een aparte bijlage bij dit lesformulier vind je het verhaal.  

• Van zomervakantie tot Advent (begin december) volgen we de verhalen van het Oude Testament. Hier lezen 

we verhalen over de periode voor de geboorte van Jezus.  

• Van Advent ( in afwachting van de geboorte) tot aan Pinksteren volgen we ieder jaar het verhaal van Jezus.  

• Vanaf Pinksteren tot de zomervakantie vertellen we verhalen die Jezus ons verteld heeft en volgen we zijn 

leerlingen. 

• Iedere maand is er een verhaal van een heilige. 

• Op alle niveaus zullen de leerlingen op bepaalde momenten dezelfde verhalen tegenkomen. Deze worden in 

alle vier de series aangeboden. Het zijn de verhalen van de christelijke en katholieke feestdagen. Omdat alle 

thema’s per niveau in twee bouwstenen zijn uitgewerkt zullen de leerlingen steeds nieuwe ervaringen op 

kunnen doen. Ze worden zelf ouder, hebben zich ontwikkeld en daardoor ervaren ze hetzelfde verhaal 

anders.  

 

Vertelplaat:  

Iedere week is er een vertelplaat die het verhaal van de week in beeld laat zien. De katholieke traditie is er een van 

beelden. Dat is goed te zien in de kerken. Door te kijken gaat het verhaal nog meer leven. Zeker voor kinderen van 

deze tijd is beeld belangrijk. Vertelplaten nodigen uit om op je eigen tempo in het verhaal te stappen en te 

pelgrimeren door de gebeurtenissen  in het verhaal. We nemen de tijd om dat te laten gebeuren.  

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.  

Soms geven we tips bij het gesprek. Dat zijn meestal aandachtspunten waarvan wij denken dat het goed is om er 

rekening mee te houden. We kiezen drie typen vragen;  
 

• Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord en begrepen. 

• Ervaringsvragen nodigen uit om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te 
verbinden. 

• Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de 
woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  

Hier wordt de activiteit beschreven. Door deze activiteit doen de leerlingen ervaringen op die gelinkt kunnen 

worden aan wat ze gehoord hebben in het verhaal. 

In een aantal bouwstenen worden tips bij de uitvoering gegeven. Wij willen je dan iets mee geven om rekening mee 

te houden. 

Soms wordt een extra activiteit gegeven, die je kunt doen als je wilt en tijd hebt kunnen maken.  


