
      

 

Week 49 

 
Bouwsteen: Help!! 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Sint Nicolaas en de storm 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Zo bijzonder…. 
 
 

 
 

ELEMENT 

Nicolaas vraagt God om hulp als het schip in de storm dreigt te vergaan. 

 

INTRODUCTIE  

Sint Nicolaas is een belangrijke heilige. Heilig wordt iemand na zijn/haar dood als blijkt dat iemand bij uitstek 

heeft geleefd zoals het bedoeld is door God. Hij heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor kwetsbare mensen.   

Iedere heilige heeft in de traditie een speciale doelgroep. Nicolaas is de heilige die in het bijzonder waakt over de 

zeelieden. De aanleiding ligt in dit verhaal. Er is een tweede verhaal over Sint Nicolaas en de storm, dat speelt na 

zijn dood. Zeelieden riepen hem aan omdat het schip dreigde te vergaan in de storm. Vanuit de hemel verscheen 

Sint Nicolaas en hij deed de zee rustig worden. Sint Nicolaas is ook de beschermheilige van de stad Amsterdam. 

Tegenover het centraal station staat de Nicolaaskerk. Het beeld van Sint Nicolaas staat hoog voorop de kerk.  

 
 
HET VERHAAL SINT NICOLAA S EN DE STORM  

 

 
 

 Groep: 3-4 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Sint Nicolaas en de storm 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Teken/schildermateriaal 

 

 

Sint Nicolaas 

 

Help!! 



 

 

 

 

 
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: 

 Naar welke plekken reisde Nicolaas? 

 Waarom wilde Nicolaas naar de plekken toe? 

 Waardoor was hij moe geworden? 

 Wat gebeurde er toen Nicolaas in slaap was gevallen? 

 

Ervaringsvragen: 

 Wanneer heb jij wel eens om hulp gevraagd?  

 Kreeg je de hulp die je vroeg? 

 Heb je wel eens iets anders dan een cadeautje gevraagd aan Sint Nicolaas? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Nicolaas vroeg God om hulp. Hoe kan God helpen? 

 Kun je God om hulp vragen? 

 
 

 

OP VERHAAL KOMEN: ZO BIJZONDER…  

 

 Vraag de leerlingen hun ogen dicht te doen. 

 Vertel dat ze na het voorlezen de scene mogen schilderen/tekenen die ze het meest bijzonder vinden. 

 Vertel het verhaal nog een keer. 

 Iedere leerling kiest een scene om daarvan een schilderij/tekening te maken. 

 Geef de leerlingen materiaal om te tekenen of te schilderen. 

 Je kunt de getekende/geschilderde scenes in de goede volgorde ophangen als een stripverhaal van dit 

verhaal. 

 

 


