
      

 

Week 46 

 

Bouwsteen: Zonder woorden 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal Toren van Babel 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Zonder woorden 

 

 
 
ELEMENT 
 

De inwoners van Babel konden niet meer communiceren. Ze verstonden elkaar niet meer.  

 
INTRODUCTIE  
 

Communicatie gaat veelal via woorden, via taal. Wat is Taal? Een woord kan meerdere betekenissen hebben en 

hetzelfde woord uitgesproken op een bepaalde toon kan ineens iets heel anders gaan betekenen. Dan is er ook nog 

figuurlijk taalgebruik. Elkaar goed begrijpen is belangrijk. Soms hebben we daar veel woorden voor nodig en soms 

zegt een spreekwoord meer dan genoeg. Soms zijn handelingen of houdingen genoeg om iets duidelijke te maken, 

ook zonder woorden. Een open houding naar elkaar, een open hart en het vertrouwen dat de ander het goed 

bedoelt, maakt dat we elkaar ook verstaan ook al spreken we niet dezelfde taal of helemaal niet. 

In de verhalen in de bijbel wordt veel gebruik gemaakt van metaforen of figuurlijk taalgebruik. Wees je als 

leerkracht bewust van de hoeveelheid aan figuurlijk taalgebruik die er om ons heen is, in de taal die wij met z'n 

allen spreken vooral in onze muzieknummers, film, kunsten maar ook in alledaagse gesprekken. 

In dit verhaal is alle communicatie onmogelijk geworden en gaat iedere taalgroep een andere kant op.  

 
HET VERHAAL TOREN VAN BABEL  

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Toren van Babel 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen 

 Niets 

 

Toren van Babel 

 

Zonder woorden 



 

 

 

 

naar Gen 11; 1-9 

Vertel het verhaal 

 
 
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.  

 

Tips bij het gesprek 

Het is belangrijk dat je als leerkracht  goed nadenkt over dit verhaal en checkt hoe je als leerkracht zelf denk over 

dit onderwerp.  Volg hierin je intuïtie en besef ook dat 'het niet weten' wat het juiste antwoord is op de vragen of bij 

dit thema niet erg is. Stimuleer vooral dat jijzelf als leerkracht samen met de leerlingen nieuwsgierig bent en blijft. 

Het is niet de een doel op zich om alle vragen even uitgebreid te behandelen. 

 

De focus ligt bij deze bouwsteen op de ervaring en het filosofische aspect, verhelderingsvragen staan er niet bij 

maar kunnen wel door de kinderen zelf worden gesteld, wat is voor hen over dit verhaal niet helder? 

 

Ervaringsvragen: 

 Heb jij weleens ervaren dat wat werd gezegd niet hetgeen was wat werd bedoelt?  

 Wanneer hoorde jij voor het laatst een spreekwoord / gezegde en kun je er een paar noemen?  

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Wat vind jij van figuurlijk taalgebruik in gezegdes/spreekwoorden? Waarom? 

 Welk spreekwoord/gezegde vind jij een goede en waarom is deze voor jou van belang?  

 Zouden we zonder figuurlijk taalgebruik kunnen en zo ja hoe ziet zo een wereld er dan uit?  

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

Tip bij de uitvoering 

 Deelname van de leerkracht geeft de oefening meer kracht.  

 Om de betrokkenheid hoog te maken kun je een tijdslot afspreken, de eerste 10 seconden mag niemand een 

antwoord geven. Zo kan iedereen actief nadenken en zijn niet altijd de taalvaardige leerlingen de 

antwoordgevers. 

 Afhankelijk van het niveau van de groep mogen ze de lijst erbij houden (of juist niet).  

 Bij de laatste manier van spelen van dit spel is het belangrijk dat de leerlingen individueel spelen of dat de 

leerkracht een afspraak maakt omtrent het raden als de acteurs van het scenario uit verschillende teams 

komen. 

 
 

Neem als leerkracht het voortouw.  

Beeld op een manier zoals jij het wilt en kunt het spreekwoord  'De kat op het spek binden' uit.   

(Dit betekent je moet iemand of jezelf niet te veel in verleiding moet brengen om hetgeen te gaan doen waarbij je in 

de problemen komt. ) 

 



 

 

 

 

Deel de leerlingen individueel of in subgroepen de lijst uit met spreekwoorden. Ze bedenken hoe ze het gaan 

uitbeelden. Bespreek of ze geluid en voorwerpen morgen gebruiken.  Het beste is als de leerlingen bij de 

voorbereiding elkaar niet kunnen horen en zien.  

 

Daarna beelden de leerlingen de spreekwoorden uit.  

Ze kunnen punten verdienen door spreekwoorden van anderen te raden met de juiste betekenis (dat laatste is wel 

belangrijk en maakt het moeilijker). 

 

Kies uit de volgende varianten: 

 De leerlingen spelen klassikaal om de beurt individueel een spreekwoord uit. Wie het weet gaat staan en 

krijgt de beurt om het te raden.  

 De groep wordt in 2 subgroepen verdeeld, zij spelen tegen elkaar. Iedere leerlingen kiest in stilte een 

spreekwoord uit en bereid zich voor. Om de beurt beeldt een leerling een spreekwoord uit. Eerst raad de 

eigen groep. Lukt dat niet binnen 25 seconden, dan krijgt de andere groep 1 kans. 

 

Afronding: 

Reflecteer met de leerlingen: 

 De woorden van een spreekwoord maken samen een heel eigen betekenis. Letterlijke betekenis is anders 

dan figuurlijke. Weet je altijd of iets letterlijk of figuurlijk is bedoeld ? Kun je daar voorbeelden van 

noemen? 

 Werd er gecommuniceerd? Werd er goed naar elkaar geluisterd?  

 Waardoor versta je iemand zonder woorden? 

 


