
      

 

Week 45 

 

Bouwsteen: ‘Zingen van Sint Maarten’ 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Traditie 

 
We sluiten aan bij de vakgebieden Engels en Zingen 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal ‘Een halve mantel’ 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: liederen over Sint Maarten, lezen,  

                                  vertalen en zingen.  

 

Eventueel extra: Vier Sint Maarten 

 
 
ELEMENT 

Sint Maarten is al sinds de Middeleeuwen een geliefde heilige. Veel kerken zijn aan hem gewijd en in veel streken 

worden zijn feestdag gevierd op 11 november met liedjes en licht. 

 
INTRODUCTIE  

Martinus voelt dat hij wordt geroepen door God. Dit natuurlijk niet letterlijk maar er komt een groot verlangen in 

hem. Het is  alsof hij wordt getrokken naar een ander soort leven, een leven waarin hij zich dichterbij God voelt. Zo 

wordt hij van dienaar (soldaat) van de keizer van Rome nu een dienaar van God. Hij stelt zijn leven in dienst van 

mensen. Hij wordt alom geprezen en krijgt veel waardering. Hij wordt tot bisschop van Tours gekozen en na zijn 

leven heilig verklaard. In zijn nagedachtenis vieren we ieder jaar Sint Maarten op 11 november. Kinderen gaan in 

optocht ‘bedelend’ langs de deuren. Er worden (zelfgemaakte) lampionnen meegedragen en liedjes gezongen. Ook 

worden op sommige plaatsen Sint Maartensvuren ontstoken. Sint Maarten wordt door veel mensen gevierd. Dit 

heeft voor hen niets meer  te maken met christen zijn of niet.

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal ‘Een halve mantel!’ 

 Vertelplaat ‘Sint Maarten’ 

 De vragen 

 Werkblad liederen Sint Maarten 

 Links met liederen en muziek. 

 

Zelf toevoegen 

 

Eventueel extra 

  (Zelfgebakken) koekjes 

 

 

Sint Maarten 

 

Zingen van Sint Maarten 

 



 

 

 

 

HET VERHAAL ‘EEN HALVE MANTEL ’  
 

 
 
IN HET VERHAAL STAPP EN 

 
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: 

 Op welke dag wordt Sint Maarten gevierd? 

 Hoe wordt Sint Maarten gevierd? 

 Door wie wordt Sint Maarten gevierd? 

 

Ervaringsvragen: 

 Welke Sint Maartensgebruiken en -tradities ken je uit hun eigen omgeving? 

 Welke Sint Maartensgebruiken en -tradities kent de school? 

 Wat vind jij bijzonder aan het vieren van Sint Maarten? 

 

Levensbeschouwelijke vragen 

 Vind je dat Sint Maarten een feest voor alle mensen moet zijn? Waarom wel of niet? 

 Wat vind jij de belangrijkste boodschap van het Sint Maartensfeest? 

 Wat betekent het licht bij het vieren van Sint Maarten denk je? 

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Activiteit: Lied Sint Martinus Bisschop 

 

Beluister een opname van Sint Martinus Bisschop door Kameraad Vuursteen via de link:   

https://www.youtube.com/watch?v=mywu--kr_Nk 
 

 Deel het werkblad uit. Laat de kinderen in tweetallen de tekst van het eerste lied op het werkblad lezen en 

de betekenis ervan bespreken. 

 Beluister eventueel een opname van dit lied. Misschien kunnen de leerlingen het meezingen. 

 

Nabespreken klassikaal 

Waarover gaat de tekst? Wat wordt ermee bedoeld? Kennen de kinderen dit lied? Laat het eventueel horen via 

Kunnen de kinderen dit lied ook zingen? 

 
Activiteit: Lied Saint Martin 

Beluister de melodie van Saint Martin via de link:  

https://www.youtube.com/watch?v=tf5XK3yeCoY 
 

Breid het lied eventueel uit met een tweede stem, beluister via de link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2KIrYIi4s6Y 
Tekst en muziek van Saint Martin zijn van N. Fulstow 

https://www.youtube.com/watch?v=mywu--kr_Nk
https://www.youtube.com/watch?v=tf5XK3yeCoY
https://www.youtube.com/watch?v=2KIrYIi4s6Y


 

 

 

 

 

Wil je ook graag bladmuziek? Dat staat op www.antrovista.com  

De Nederlandse versie van dit lied heet: Sint Maarten reed door weer en wind 

 
 Laat de Engelse tekst van het tweede lied door enkele kinderen hardop voorlezen.  

 Vertaal de tekst gezamenlijk en schrijf de vertaling van belangrijke woorden op het bord. 

 Beluister het lied via de links en studeer het per couplet in.  

 Laat het eventueel begeleiden door een of meer leerlingen of speel zelf de begeleiding op piano of gitaar.  

 U kunt ook een aantal kinderen de tweede stem laten zingen.    

 
Eventueel Extra klassikaal 

Vier het Sint Maartenfeest op school met je groep. Zing daarbij de twee Sint Maartensliederen. Zorg dan wel voor 

iets om uit te delen, in de geest van Sint Maarten (bijvoorbeeld zelf gebakken koekjes).  

 

Je kunt misschien zelfs een echte Sint Maarten viering met je bouw of alle bouwen samen organiseren. Vorm deze 

uit de inhoud van alle bouwstenen van alle niveaus. 

http://www.antrovista.com/

