
      

 

Week 46 

 
Bouwsteen: Ik begrijp het niet 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Het verhaal over de toren van Babel 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Bouwen met vreemde 

aanwijzingen. 

 

 

 
 
ELEMENT 

Toen de mensen elkaar niet meer begrepen, konden ze niet verder werken. 

 
INTRODUCTIE  

God wilde de mensen stoppen toen hij zag dat ze over grenzen gingen. Deze keer niet met water. Hij had beloofd dat 

niet meer te zullen doen. Maar hij deed iets anders. Hij maakte dat ze allemaal een andere taal gingen spreken.  

Samenwerken is sowieso niet altijd even eenvoudig. Hoe (on)mogelijk wordt het als je elkaar niet meer kan 

verstaan.  

Om goed samen te werken is het van groot belang dat je elkaar begrijpt. In het verhaal van de toren van Babel 

blijken allerlei plannen te mislukken doordat men elkaar niet meer verstaat en daardoor niet meer begrijpt. 

Het verhaal van de toren van Babel leert ons dat voor een goede samenwerking elkaar begrijpen een vereiste is. 

 
 
 
 
 
 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Sint Maarten 

 Vertelplaat  

 De vragen 

 Werkblad Delen 

 

Zelf toevoegen: 

 Bouwmaterialen zoals: Kapla, Lego, blokken 

 Timer 

 Werkblad: bouwinstructies 

 

 

Toren van Babel 

 

Ik begrijp het niet 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER DE TOREN VAN BABEL  

Naar Genesis 11: 1-9 

 

Vertel het verhaal Eventueel kun je daarna het filmpje laten zien.  

https://www.youtube.com/watch?v=5q15YA0FtVQ 

 
 
 
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 de mensen een toren bouwen tot aan de hemel?  

 Waarom zou God dat geen goed idee vinden denk je? 

 
Ervaringsvragen: 

 Ben jij wel eens in een land of situatie geweest waar je de mensen niet kon verstaan? Hoe was dat?  

 Kon je de mensen wel begrijpen? Hoe ging dat? 

 Moet je je best doen om elkaar te begrijpen? Hoe gaat dat? 

 Werk jij liever alleen of werk je liever samen? Waarom? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Is samenwerken altijd nodig? 

 Waarom zou jij willen samenwerken?  

 Hoe kun je een goede samenwerking krijgen?  

 Wat is daarvoor nodig?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN : IK BEGRIJP HET NIET 
 

Hoe brengen de leerlingen het ervan af als ze moeten bouwen met instructies in een taal die ze niet verstaan?  

Laat de kinderen dit zelf ervaren bij de activiteit ‘bouw een toren’,  

Hierbij moeten  ze samenwerken om tot een goed resultaat te komen met instructies die gegeven worden door 

klasgenootjes in een taal die ze niet verstaan.  

 

Tip bij uitvoering: De bouwers mogen met elkaar overleggen. Als u het wat moeilijker wilt maken kunt u er voor 

kiezen dat de bouwers niet mogen overleggen 

 

 Verdeel de klas in groepjes van 4-6 leerlingen per groepje. 

 Zorg voor Kapla of blokken of Lego om mee te bouwen, zodat elk groepje bouwmateriaal heeft. 

 Van elk groepje leerlingen is de helft bouwer en de andere helft geeft instructies (zie bijlage).  

 De instructies zijn niet in het Nederlands maar in een andere taal.  
 Ze moeten die taal gebruiken en de bouwers moeten proberen uit te voeren wat zij zeggen. De vertaling 

staat erachter.  
 Laat elk groepje 10 minuten bouwen.  Stop dan de tijd.  

 Laat elk groepje daarna de instructie in het Nederlands lezen en kijken wat goed is gebouwd en wat niet.  

https://www.youtube.com/watch?v=5q15YA0FtVQ


 

 

 

 

 
 
Eventueel Extra:  Liedje met filmpje (zingen met Meester Richard). 

Gemakkelijk mee te zingen. 

 

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

De toren van Babel 

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

