
      

 

Week 42-43 

 

Bouwsteen: Mijn veilige plek 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Noach 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Teken jouw veilige plek 

 
 
ELEMENT 
 

God wil dat Noach, zijn familie en alle dieren, veilig zijn tijdens de grote vloed. Hij geeft hem de opdracht 
de ark te bouwen.  
INTRODUCTIE  
 

De wereld wordt helemaal overspoeld maar Noach, zijn gezin en alle dieren zitten veilig in de ark. Hen 
overkomt niets. Alles dat niet in de ark is, wordt overspoeld door het water. De wereld begint opnieuw 
na de vloed. 

 
 
HET VERHAAL OVER NOA CH 
 

Naar Gen 6;5-9, 17 
 

Vertel het verhaal 

 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

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

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over Noach 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Kleurpotloden/wasco/stiften 

 1 vel papier per leerling 

 

Noach 

 

Mijn veilige plek 



 

 

 

 

 

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

 Ervaringsvragen 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.  

 

Tip bij het gesprek 

Vraag door over het wie, wat, waar en wanneer. 

 
Verhelderingsvragen: 

 Waarom moeten Noach en zijn gezin schuilen? Wat gebeurt er? 

 Hoe ziet deze veilige plek eruit? 

 Waarom zegt God tegen Noach dat hij de ark moet bouwen? 
 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij wel eens iets meegemaakt waarvoor je moest schuilen? 

 Hoe zag jouw veilige plek eruit? 

 Hoe voelde je je op deze plek? 

 

 Levensbeschouwelijke vragen: 

 Wanneer ben je veilig? 

 Wat heb je echt nodig om je veilig te voelen? 

 Is het erg om te schuilen? 

 
 

 
OP VERHAAL KOMEN  

 

Teken jouw veilige plek 

 

Tip bij uitvoering:  

Voor kinderen die moeite hebben met beginnen kun je samen een gekozen vorm op het papier tekenen. Zo is het 

papier niet meer zo wit en staat de basis van de veilige plek op papier.  

 

Activiteit (individueel) 

Om de leerlingen te helpen bij het verbeelden van hun veilige plek, kun je de volgende vragen stellen: 

 Welke vorm heeft je veilige plek? 

 Welke kleuren gebruik je? 

 Is deze plek hoog of laag? 

 Hoe kom je er binnen? 

 Hoe kijk jij naar buiten? 

 Wat is er binnen te zien? 

 Wat is er binnen te doen? 

 Wat (of wie) neem je mee? 

 

De kinderen tekenen hun eigen veilige plek op papier.  

 

Extra opdracht (individueel) 

Laat de kinderen hun getekende veilige plek namaken d.m.v. blokjes, constructiemateriaal of door te knutselen 

bijvoorbeeld tijdens een werkles. 

 


