
      

 

Week 45 

 
Bouwsteen:  Een groot voorbeeld 

 

Focus binnen de Kennisbasis: traditie 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over Sint Maarten 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Stripverhaal maken 

 

 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

Het feest van Sint Maarten vertelt een verhaal van een groot voorbeeld in hoe we het zouden moeten doen. 

 
INTRODUCTIE  

Op veel plaatsen in Nederland vieren kinderen op 11 november Sint Maarten. Ze gaan de deuren langs met 

lampionnetjes en zingen liedjes over Sint Maarten. De mensen geven hen dan iets lekkers als dank. Wat vieren we 

eigenlijk precies met Sint Maarten? Wie was deze man?  

Martinus van Tours leefde van 316 - 397. Nadat hij zich bekeerde tot het christendom, stopte hij bij het Romeinse 

leger en werd monnik. Later werd hij bisschop van de stad Tours in Frankrijk.  

 
 
 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Sint Maarten 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Werkblad Sint Maarten 

 

Zelf toevoegen: 

 Gekleurd papier A4 

 Lijm 

Eventueel 

 Kleurplaat Sint Maarten 

 Gekleurd papier A4 

 Touwtje 

 

Sint Maarten 

 

Een groot voorbeeld 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER SIN T MAARTEN  

 

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: 

 Waarom wilde Maarten zo graag soldaat worden in het Romeinse leger? 

 Wat zag Maarten toen hij bij de stadspoort aankwam? 

 Wat maakte dat hij de helft van zijn mantel aan de arme bedelaar gaf? 

 
Ervaringsvragen: 

 Wat vind je het meest bijzonder aan dit verhaal? 

 Wat zou jij doen als je in de schoenen stond van Maarten? 

 Heb je wel eens een bedelaar gezien? 

 Heb je wel eens iets gegeven aan een bedelaar? 

 Heb je wel eens iets gegeven voor een actie? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Moet je altijd iets geven aan iemand die bedelt? Waarom wel/niet? 

 Kunnen mensen er iets aan doen dat ze bedelaar worden? 

 Wat zou de regering kunnen doen voor bedelaars? 

 Wat maakte dat Sint Maarten een voorbeeld werd voor heel veel mensen? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN : SINT MAARTEN ALS STR IPVERHAAL 
 

Laat Clipphanger Sint Maarten zien 

https://youtu.be/Jzt0HDaTatY 

 

Hebben de kinderen goed naar het verhaal geluisterd? Aan de hand van de volgende opdracht kunnen de kinderen 

dit laten zien! 

Deze opdracht kan individueel of in kleine groepjes: Maak de strip kloppend 

 

 Print het stripverhaal een aantal keer uit.  

 Print ook de teksten uit.  

 Geef iedere leerling een vel gekleurd papier (A4). 

 Laat de kinderen in kleine groepjes de afbeeldingen en de teksten uitknippen en in de juiste volgorde 

leggen.  

 Als het helemaal goed is, mogen ze dit opplakken op een vel gekleurd papier (A4).  

 

 

https://youtu.be/Jzt0HDaTatY


 

 

 

 

Eventueel Extra: Lampion maken 

 

Dit is een leuke activiteit wanneer Sint Maarten in uw omgeving gevierd wordt. Maar u kunt het ook op school 

introduceren en eventueel een Sint Maartenliedje aanleren. 

Laat de kinderen eerst de kleurplaat kleuren, dan deze opplakken op langwerpig stevig papier, deze rond buigen en 

vastnieten.  

Met een lange stroken papier of een touwtje kunnen ze een hengsel eraan vastnieten. 


