
      

 

Week 44 

 

Bouwsteen: ‘Allerheiligen’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie en 

Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

 

 Het verhaal ‘Moeder Teresa’ 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen 

 Op verhaal komen: Heilig! 

 

 
 

 
 
ELEMENT 
 

Heiligen zijn gewone mensen die bijzondere dingen hebben gedaan. Mensen geloven dat deze mensen op de een of 

andere manier dichter bij God staan. Ze worden bewonderd en als voorbeeld gezien, zoals Moeder Teresa. 

 
INTRODUCTIE  
 

Ieder jaar vieren we op 1 november het feest Allerheiligen. We herdenken en eren de heiligen die een voorbeeld zijn 

voor anderen door hun leven en hun band met God. Wie zijn die heiligen eigenlijk en hoe leven ze? Welke heiligen 

kennen we allemaal? En hoe wordt je een heilige? Moeder Teresa is een heilige uit onze tijd. Door haar 

levensverhaal komen we meer te weten over het leven van heiligen. 

Meer informatie op het extra info blad voor de leerkracht. 

 
 

VERHAAL OVER MOEDER TERESA  

Ga eventueel in een andere les dieper in op het kastenstelsel in India en het Hindoeïsme, waarin reïncarnatie een 

belangrijk geloofselement vormt.  

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘Moeder Teresa’ 

 Vragen 

 Werkblad heilige 

 Achergrondinformatie voor de leerkracht 

 

Allerheiligen, Allerzielen 

 

Allerheiligen 

 

 



 

 

 

 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

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

 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.  

 
 

Verhelderingsvragen: 

 Hoe kwam Agnes erachter wat ze met haar leven wilde doen? 

 Waarom was Agnes niet gelukkig als directrice van de school in Calcutta? 

 Wat betekent heilig eigenlijk?  

 

Maak nu een woordweb op het bord rondom het begrip ‘heilig’. 

 

Ervaringsvragen: 

 Welke mensen zijn een voorbeeld voor jou? 

 Ken je nog meer heiligen? Welke? 

 Welke mensen in jouw omgeving hebben extra hulp nodig? Krijgen ze die ook? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Hebben mensen voorbeelden als Moeder Teresa nodig? Waarom? 

 Kunnen heiligen je helpen in je leven? Hoe? 

 Vind je het belangrijk om je overtuiging te volgen? Waarom? 

 Vind je het belangrijk dat mensen voor hun overtuiging mogen uitkomen? Waarom? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Activiteit; Heilig! 

 

Klassikaal/in groepjes 

 Vertel dat heiligen meestal met Sint worden aangeduid (van het Latijnse sanctus) 

 Laat de kinderen de namen van Heiligen noemen die ze kennen (bijv. Sint Nicolaas, Sint Maarten, Sint 

Joris, Sint Jan (Johannes), Sint Franciscus, Sint Antonius, Moeder Teresa) en noteer ze op het bord.  

 Voeg eventueel de namen toe van kerken die de kinderen uit hun eigen omgeving kenne n.  

 Deel het werkblad uit, maak tweetallen of kleine groepjes en verdeel de namen over de groepjes.  

 Laat de kinderen in tweetallen of kleine groepjes werken aan een computer of laptop. Geef aan hoeveel tijd 

er voor de opdracht is (bijv. 10 min.). 

 Laat de kinderen in groepjes de betekenis van het woord heilig opzoeken in diverse digitale bronnen.  

 Laat de kinderen informatie over ‘hun’ Heilige opzoeken op www.heiligen.net.  

 Laat ze belangrijke gegevens op het werkblad noteren.  

 Laat ze ook het object/de kleding waardoor de heilige te herkennen is benoemen.  

 Laat ten slotte ieder groepje over ‘hun’ Heilige vertellen.  

 Geef vooral aandacht aan het voorbeeld dat de Heiligen voor ons zijn. Laat de groepjes benoemen op welke 

manier ‘hun’ heilige een voorbeeld voor ons kan zijn.   

 

 

http://www.heiligen.net/


 

 

 

 

Afronding 

 Bespreek met de kinderen het motto van Moeder Teresa dat op het werkblad staat.  

 Wat bedoelt Moeder Teresa met deze woorden?  

 Hoe kun je ze als voorbeeld gebruiken? 

 

Extra klassikaal 

Verdieping Moeder Teresa in India 

Bekijk een film over het leven en werk van Agnes, de latere Moeder Teresa.  

https://www.youtube.com/watch?v=qX8l9-srVjM 
 

Extra individueel 

Laat de kinderen op www.heiligen.net hun naam opzoeken. 

Stamt hun naam van een heilige af? Zo ja, van welke? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qX8l9-srVjM
http://www.heiligen.net/

