
      

 

Week 49 

 

Bouwsteen: Traditie 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

 

Het verhaal over Sint Nicolaas 

 

In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

Op verhaal komen: Traditie 

 

 

 

 

 
 
ELEMENT 

In Nederland is het sinterklaas feest niet altijd gevierd zoals vandaag. Het is zo gegroeid. Sinterklaas is een traditie 

maar traditie betekent niet voor eeuwig en altijd hetzelfde. Hoe was het en hoe zal het zijn? 

 
INTRODUCTIE  
 

De traditie van Sint Nicolaas is steeds in beweging. Veel meningen worden geuit en er worden vaste gewoonten 

doorbroken. Een traditie is dan ook nooit voor altijd hetzelfde. Tradities zijn per definitie in beweging en laten in de 

manier waarop ze gevierd worden, zien hoe de geest van de tijd is. Op een bepaald moment is men begonnen om 

Sinterklaas te vieren. Maar wanneer eigenlijk en door wie is dat bedacht in de vorm die we nu kennen?  

In het leven van kinderen in Nederland komt het moment waarop ze horen dat Sinterklaas niet (meer) bestaat. Dat 

kan voor sommigen een schok zijn. De meesten herinneren zich het moment nog wel. Er vandert iets maar is de 

wereld veranderd?  

 

 Groep: 7-8 

  

  

Duur:30-45 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal Sint Nicolaas 

 Vertelplaat 

 De vragen 

 

Zelf toevoegen 

 Papier 

 Potloden/stiften 

 Scharen en lijm 

 Printer voor printen van afbeeldingen 

 Tijdschriften/sint folders 

 

Sint Nicolaas 

 

Traditie 



 

 

 

 

HET VERHAAL OVER SINTERKLAAS  

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.  

 

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? 

 
 
OP VERHAAL KOMEN ; DE TRADITIE VAN SINTERKLAAS  

De groep wordt verdeeld in kleine groepjes. Zij gaan op internet op zoek naar de geschiedenis van het Sinterklaas 

feest in Nederland.  

 

Opdracht: Maak een tijdlijn over de traditie van Sinterklaas 

 Teken een horizontale lijn.  

 Schrijf boven de lijn. Teken of plak plaatjes boven en onder de lijn.  

 Teken of knip uit. Eventueel print op internet gevonden afbeeldingen. 

 

 

 



 

 

 

 

 Wanneer het is begonnen 

 Hoe is het begonnen 

 Wanneer zijn er manieren van vieren veranderd, bijgekomen of juist afgegaan.  

 Hoe is het nu 

 Wat zal er over 10 jaar veranderd zijn? 

Presenteer de tijdlijn aan de rest van de groep. Vertel waarom jullie de toekomst van het Sinterklaasfeest er zo uit 

zal zien als jullie denken. 


