
      

 

Week 49 

 
Bouwsteen: Echt waar 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Sint Nicolaas en de storm 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Echt waar 
 
 

 
 

ELEMENT 

Nicolaas vertelt over de storm die gaat komen 

 
INTRODUCTIE:  

Een onbekend verhaal over Sint Nicolaas vertelt ons hoe bijzonder hij is. Hij droomt iets dat echt gaat gebeuren. 

Gelukkig maar want anders zou het schip zijn vergaan. Of dit echt is gebeurd is maar de vraag. Het is ook eigenlijk 

niet belangrijk. Het gaat niet om de feiten maar om aan te geven hoe bijzonder Nicolaas was.  

Dromen zijn in de verhalen over heiligen en ook in verhalen bijbel signalen dat God ons probeert iets duidelijk te 

maken. Vaak luisteren we er niet naar, negeren het maar sommigen nemen het nog steeds serieus.  

  

 
 
HET VERHAAL SINT NICOLAAS EN DE STORM  

 

 
 
 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Sint Nicolaas en de storm 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Per leerling 1 groen en 1 roos papiertje 

 

 

Sint Nicolaas 

 

Echt waar 



 

 

 

 

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: 

 Waarom bezocht Nicolaas deze plekken tijdens zijn bedevaart? 

 Wat deed hij toen op het schip kwam? 

 Wat droomde Nicolaas? 

 Wat deed Nicolaas tijdens de storm? 

  
Ervaringsvragen: 

 Weet je je droom ‘s morgens nog? Vertel je iemand je droom? 

 Heb jij weleens een droom gehad die echt is uitgekomen? 

 Geloofde de mensen jou toen je het vertelde? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Hoe zou Nicolaas zeker geweten hebben dat wat hij droomde echt zou gaan gebeuren?  

 Waarom geloofde de kapitein Nicolaas denk je? 

 Geloof je zomaar iedereen? Waarom? 

 Wat is er nodig om iemand te geloven? 

 
 

 

OP VERHAAL KOMEN: ECHT WAAR  

 

(Klassikale activiteit) 

 
 Alle leerlingen krijgen een groen en een rood blaadje. 

 

 De leerlingen krijgen de tijd om na te denken over een verhaal dat ze willen vertellen. Ze kunnen kiezen om 

een verhaal te vertellen over iets dat echt is gebeurd of dat ze zelf hebben verzonnen.  

 Het verhaal gaat over een bijzondere gebeurtenis die wel echt had kunnen gebeuren.  

 

 De leerkracht zit apart van de kinderen.  

 Wie een verhaal heeft bedacht en dat wil vertellen, komt naar de leerkracht en vertelt het fluisterend en ook  

of het waar is of niet.  

 Daarna vertelt de leerling het aan de groep.    

 

 De leerkracht geeft een teken waarop de klasgenoten mogen stemmen waar (groen) of niet waar (rood).  

 De leerling zegt welk van de twee het is.  

 

 De klasgenoten vertellen waarom ze dachten dat het wel of niet waar was. Waarom geloofden ze hun 

klasgenoot? 

 
 Eventueel extra: Liegen dat is leuk Kinderen voor kinderen 

https://www.youtube.com/watch?v=OX2AGwHdWdI 

https://www.youtube.com/watch?v=OX2AGwHdWdI

