
      

 

Week 46 

 
Bouwsteen: Goed kijken 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over de toren van Babel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Kunst kijken en eventueel maken 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

De kinderen ontdekken het schilderij ‘de Toren van Babel’ van Pieter van Breugel de Oude   en zoeken naar hun 

eigen inspiratie hierin.  

 
INTRODUCTIE  

Bijbelse verhalen hebben vele kunstenaars geïnspireerd tot het maken van schilderijen. In de katholieke traditie is 

dat altijd gedaan en gewaardeerd. Musea over de hele wereld hangen en staan vol met kunst die is geïnspireerd 

door de verhalen in de bijbel. De glas in lood ramen in kerken en ook het stalletje zijn ooit gemaakt om de mensen 

die niet konden lezen, de verhalen te vertellen.  

In onze tijd kennen steeds minder mensen de verhalen. Juist ook daarom willen de auteurs van Houvast de 

verhalen vertellen, zodat de jongere generatie ze weer leert kennen en daardoor nog meer kan genieten van kunst, 

poëzie, proza en popsongs.   

In Jodendom, Protestants Christendom en Islam is het maken van afbeeldingen niet toegestaan. Voor de katholieke 

kerk is het juist een groot goed.

 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Toren van Babel 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Afbeelding schilderij ‘de toren van Babel’ van 

Pieter van Bruegel de Oude of digibord of print 

voor elke leerling 

 Eventueel tekenpapier en tekenmaterialen.  

 

Toren van Babel 

 

Goed kijken 



 

 

 

 

 
HET VERHAAL OVER DE TOREN VAN BABEL  

Naar Genesis 11: 1-9 

 

Vertel eerst het verhaal en laat daarna het beroemde schilderij over de toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude 

zien op digibord of print.  

Het hangt in het museum Booijmans van Beuningen.  

Laat de kinderen vertellen wat ze allemaal zien en stel de vragen.  

 
 
 
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: 

 Laat de kinderen 1- 2 minuten goed kijken naar het schilderij 

 Vraag ze daarna wat hen opvalt (kleuren, attributen, omgeving )  

 Vraag welke emotie ze voelen bij dit schilderij (vrolijk, verdrietig, boos).  

 Vraag of ze het schilderij vinden passen bij het verhaal van vandaag?  

-  
Ervaringsvragen: 

 Wie heeft dit schilderij al eens eerder gezien of iets wat op dit schilderij lijkt?  

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Kan een schilderij een verhaal vertellen?  

 Is het beter een verhaal te horen of te zien? Waarom? 

 Wat gaat er dan beter? 

 
Verwerkingsvragen: 

 Vind je dat de schilder het verhaal van de toren van Babel goed heeft weergegeven?  

 Als jij  een schilderij zou mogen maken van dit verhaal, welk stukje van het verhaal vind je dan het mooiste 

om te schilderen?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN : GOED KIJKEN  
 

Bekijk daarna het filmpje gemaakt door het museum waarin op een interessante en leuke manier het schilderij 

wordt bekeken en uitgelegd. Er is meer te zien dan je dacht! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UYR7zQB8cz8 
Uitleg over de toren van Babel geschilderd door Pieter Bruegel de Oude. (3:42) 

 

Eventueel: 

N.a.v. de verwerkingsvragen kunt u de leerlingen het stukje uit het verhaal laten tekenen of schilderen dat zij het 

mooiste vinden.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYR7zQB8cz8

