
      

 

Week 48 

 
Bouwsteen: We lossen het op 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Abraham en Lot 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: We lossen het op 
 
 
 

 
 
ELEMENT 

De herders van Abraham en de herders van Lot krijgen ruzie over de plaats waar het vee kan grazen. Abraham 

voorkomt een echte ruzie door Lot iets voor te stellen en te overleggen. 

 
INTRODUCTIE  

Ruzie maken en geweld gebruiken is niet de oplossing om met problemen om te gaan. Wij leren onze kinderen te 

praten over zaken die niet helemaal naar hun zin zijn en zo te voorkomen dat iets escaleert. Dat valt soms niet mee. 

Boos worden op zich is niet het probleem. Het is maar net wat je er mee doet. Het gaat er ook altijd om wat je de 

ander gunt. 

In het verhaal ontstaat een situatie die makkelijk had kunnen escaleren. Abraham geeft ons een goed voorbeeld en 

wordt ruimschoots beloond. 

 
 
HET VERHAAL ABRAHAM WORDT GEROEPEN  

naar Gen 13:1-17 

 

 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Abraham en Lot 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Iets meer voorwerpen dan er leerlingen zijn.  

Deze kunnen gewoon uit de klas worden gepakt 

maar je kunt ook vooraf aantrekkelijke 

voorwerpen bijeen zoeken. 

 

Abraham en Lot 

 

We lossen het op 



 

 

 

 

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: 

 Waar was er ruzie over? 

 Wie maakte er ruzie? 

 Hoe gingen Abraham en Lot daarmee om? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wie heeft er wel eens ruzie? 

 Waar gaat die ruzie dan vaak over? 

 Hoe voel je je tijdens en na de ruzie vaak? 

 Is ruzie maken een keuze of overkomt het je? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Waarom maakten Abraham en Lot geen ruzie denk je? 

 Kun je een ruzie voorkomen? 

 Moet je ruzie voorkomen? 

 Moet je altijd rustig blijven als er iets niet gaat zoals jij dat wilt? 

 Is ruzie slecht? 

 Is boos worden altijd slecht? 

 
 

OP VERHAAL KOMEN : WE LOSSEN HET OP  

 

Als je iets anders wilt dan een ander zijn er manieren om dit op te lossen. We gaan iets uit proberen. 

 

 Ga in de kring zitten. 

 Leg allemaal voorwerpen uit de klas in het midden van de kring.  

 Het is fijn als er net iets meer spullen liggen dan het aantal kinderen dat meedoet. 

 Vraag alle kinderen goed naar de spullen te kijken.  

 Ze mogen om beurten kiezen wat zij het mooiste item vinden en dat net voor hun voeten leggen.  

 Als een leerling het voor zijn/haar voeten legt, betekent dat niet, dat iemand anders het niet meer mag 

kiezen.  

 Geef de beurt aan de leerlingen en wacht af.  

 Zodra een kind iets kiest wat iemand anders al heeft, ga je in gesprek. Wat zou nu een goede oplossing zijn?  

Laat de oplossing zoveel mogelijk uit de kinderen komen.  

 

Vraag of het helpt als ze op een boze toon zeggen dat zij dat item willen. Of dat duwen, slaan, schelden helpt. Wat 

helpt wel? 

Ze zullen het bedenken van een andere oplossing misschien heel lastig vinden. Stimuleer ze, zonder het voor te 

zeggen, tot een goede oplossing te komen. 

 

Zodra deze situatie zich nog een keer voordoet, moet het op een andere wijze opgelost worden. Zo bedenken ze zelf 

een aantal alternatieve oplossingen in gedrag als dezer situaties zich voordoen in de dagelijkse praktijk.  



 

 

 

 

 

 Evalueer na afloop. 

Is een oplossing bedenken moeilijker dan ruzie maken? 

Is het belangrijk dat ze zelf de oplossing bedenken in plaats van de docent? Waarom? 

 Hoe zorg je dat je rustig blijft als er iets niet gaat zoals  jij dat wilt? 

 Is je gevoel uitleggen en blijven praten met elkaar belangrijk? Waarom? 

 


