
 
 

 

 

 

 

 

 
 
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.  

 
 
 

Tip bij gesprek: 

Er wordt niet specifiek naar gevraagd maar de kleur van Zwarte Piet kan ter sprake komen. Er zijn 

sterke meningen onder mensen over het uiterlijk van Zwarte Piet. Het is goed om leerlingen de 

gelegenheid te geven hun mening te uiten. Laat hen dan ook hun argumenten delen. Deze zijn 

belangrijk in het gesprek omdat er dan nuance en dialoog ontstaat in plaats van debat waarin iemand 

gelijk wil krijgen. 

 
Verhelderingsvragen: 

 Wat zijn de feiten die bekend zijn over het leven van Sint Nicolaas? 

 Hoe is het feest naar Nederland gekomen? 

 Op wie lijken Sint Nicolaas en zijn Pieten in dit verhaal? 

 
Ervaringsvragen: 

 Wat herinner je je over het vieren van Sinterklaas toen je klein was? 

 Hoe hoorde je dat Sinterklaas niet bestaat? 

 Wat voelde je toen je het hoorde? 

 Wat veranderde er voor jou vanaf dat moment? 

 Verandert je beleving van het feest doordat je ouder wordt? 

 
Levensbeschouwelijke vragen 

 Kleine kinderen leven in het geloof in Sinterklaas. De rest weet dat het anders is. Wat vind je 

daarvan? 

 Alles klopt voor kleine kinderen die in Sinterklaas geloven. Klopt het nog steeds nadat je weet 

dat dat niet waar is? 

 Wat vind je er van dat bijna alle mensen aan traditie meedoen als Sinterklaas er is?  

 Liegen we tegen kinderen als we zeggen dat Sinterklaas bestaat? 
 


