
      

 

Week 46 

 

Bouwsteen: Ik ben de beste 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Ik ben goed in…. 

 

 Het verhaal over de toren van Babel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Opschepspel 

 
 
ELEMENT 

In het verhaal scheppen de mensen op over wat ze allemaal kunnen. Ze bouwen de hoogste toren! 

 
INTRODUCTIE  

Je mag natuurlijk trots zijn als je iets hebt gepresteerd maar er zijn ook mensen die daarin overdrijven. Ze 

scheppen op. Dat gaat vaak ten koste van anderen. Soms vallen opscheppers door de mand. Trots is goed, 

opscheppen niet maar waar ligt de grens… 

Voor God gingen de mensen van de stad over de grens.

 
 

OPSTARTEN  

Start je les met het vertellen waar jij heel goed in bent. Dit vertel je op een rustige, serieuze manier. Dit kan 

iets zijn wat kinderen je al eens hebben zien doen. Bijvoorbeeld juf/meester zijn, een instrument bespelen, een 

sport beoefenen. 

 

 Groep: 1-2 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal over de toren van Babel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 3 hoepels 

Eventueel extra 

 Werkblad Trots- en opschepkaartje 

 

De toren van Babel 

 

Ik ben de beste 

 



 

 

 

 

 Daarna vertel je waar jij het allerbeste in bent. Dit vertel je erg overdreven. Dit kan iets zijn waarvan je weet 

dat de leerlingen het niet geheel gaan geloven.  

Bijvoorbeeld chinees praten, hoog springen tot aan het dak van de school, met 4 ballen jongleren, een heel 

moeilijke puzzel oplossen…   

 

 Laat de kinderen op beide vertelsels vrij reageren. Op deze manier wordt het begrip ‘opscheppen’ al 

verduidelijkt.  

 
Tip bij het gesprek 

Het is voor een kind makkelijker om over een ander te zeggen dat hij/zij opschept, dan over zichzelf.  Begin met 

deze stap. Maak daarna de stap naar de eigen rol hierin.  

 
Ervaringsvragen: 

 Wie kent iemand die wel eens opschept? Wat zegt diegene dan? 

 Waarom is dat dan opscheppen? 

 Schep jij ook wel eens op? Waarover? 

 Waar ben jij goed in?  

 Leg dit niet uit maar laat de verwarring voor wat het is. 

 Zeg dat je een verhaal gaat vertellen over mensen die elkaar ineens niet meer verstaan 
 
 
HET VERHAAL OVER DE TOREN VAN BABEL  

Naar Gen 11: 1-9 

Vertel het verhaal 

 
 
 
IN HET VERHAAL STAPPEN  
 

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: 

 Was het bouwen van de toren een goed idee? 

 Wat ging er mis? 

 Waarom schepten de mensen op? 

 Kan dat: een toren tot in de hemel? 

 
Levensbeschouwelijke vragen: 

 Is iedereen ergens goed in? 

 Mag je opscheppen? 

 Is opscheppen goed? 

 Mag je trots zijn op jezelf? 

 Is trots zijn goed? 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
OP VERHAAL KOMEN : OPSCHEPSPEL  
 

Tip bij uitvoering: 

Als het mogelijk is, is het heel goed voor een leerling die vaker overdrijft om eens in de bescheiden rol te 

kruipen, en voor een bescheiden leerling om eens in de rol van overdrijver te kruipen.  De kinderen ervaren in 

het opschepspel dat ze zelf ook kunnen opscheppen/overdrijven en leren het herkennen.  

Het is een drama activiteit waarbij ze in kleine groepjes laten zien dat ze iets overdrijven, op verschillende 

vlakken.  

 
Drie kinderen staan op een rij. Ieder heeft een eigen opdracht. Ieder kind staat in een hoepel  

 Het eerste kind doet een handeling 

 Het tweede kind doet het iets groter na  

 Een kind doet het heel overdreven na. 

 

Hieronder voorbeelden van opdrachten voor het spel. Je kunt er zelf nog wat bij verzinnen als er tijd voor 

is. 

 
Beweging 

 Er staan 3 kinderen op een rij, elk in een hoepel.  

 Het eerste kind maakt een beweging.  

 Het tweede kind probeert dit zo precies mogelijk na te doen maar mag een tikkie overdrijven.  

 Het derde kind doet de beweging heel groot na.  

 

De stem 

 Het eerste kind fluistert een zin tegen de tweede.  

 Het tweede kind zegt de zin met een gewone stem tegen het derde kind.  

 Deze roept deze zin door de klas.  

 

Verhaal  

 Het eerste kind vertelt waar hij/zij goed in is.  

 Het tweede kind vertelt dat zij/hij daar veel beter in is, dan het eerste kind.  

 Het derde kind vertelt het er het beste in te zijn. 

 

Eventueel extra activiteit (in groepjes) 

 Elk groepje krijgt een ‘trots- en een opschepkaartje’. 

 Eén van elk groepje pakt een kaart en vertelt iets trots of opschepperig. (afhankelijk van welk kaartje er 

gepakt is)  

 De anderen in het groepje moeten raden welk kaartje de ander heeft gepakt.  

 


