
      

 

 

Bouwsteen: Vertrek van huis 

 

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie 
 

 
 

LESOPBOUW 

   

 Opstarten: Vertrekken   

 

 Het verhaal ‘de vlucht naar Egypte’ 

 

 In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van 

vragen. 

 

 Op verhaal komen: Wat neem je mee? 

 

 
 
ELEMENT 

Jozef, Maria en Jezus moeten vluchten voor gevaar. Ze moeten weg van huis. 

 
INTRODUCTIE  

Sommige mensen moeten van huis gaan of zij nu willen of niet. Ze moeten vluchten voor gevaar. Bijvoorbeeld 

omdat er grote branden zijn of een tsunami nadert. Misschien is het oorlog en nadert het front. In het verhaal van 

Jozef en Maria vluchten zij naar Egypte, omdat er groot gevaar dreigt. Hoe is dat als je je huis moet verlaten. Wat 

neem je mee?  

 
OPSTARTEN  

 

 In het lokaal zijn op verschillende tafels een aantal afbeeldingen geplaatst die te maken hebben met het 

verlaten van je huis.  

 De leerlingen gaan zelf kijken bij de afbeeldingen.  

 Laat de leerlingen verschillende emoties bij de afbeeldingen leggen.  

 Wanneer zij dit hebben gedaan komen ze terug in de kring.  

 Groep: 1-2 

  

  

Duur: 30 – 40 minuten 

Bijlagen: 

 Verhaal: Vlucht naar Egypte 

 Vragen 

 Vertelplaat 

 Afbeeldingen over het verlaten van je huis. 

 Smileys 

 Tekening koffer 

 

Zelf toevoegen: 

 (kleur)Potloden 

 

De vlucht naar Egypte 

 

Vertrek van huis 



 

 

 

 

 Ga in gesprek met de leerlingen over wat zij hebben gezien en welke emotie volgens hen bij de afbeelding 

hoort.  

 Stel hierbij ervaringsvragen. 

 

Ervaringsvragen: 

 Wat heb je gezien? 

 Hoe vind je het zelf om je huis te verlaten? 

 Waarom ga je soms weg van huis? 

 Kun je iets van thuis meenemen als je weg gaat van huis? 

 

 
HET VERHAAL OVER DE VLUCHT NAAR EGYPTE 

Naar Evangelie van Mattheus Hoofdstuk 2:13-15 
 

Vertel het verhaal 

 
 
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.  

 

Tip bij gesprek: 

Tijdens de opstart activiteit ging het voornamelijk over het verlaten van je huis in deze tijd. Iets waar de leerlingen 

herkenning in kunnen vinden.  

Het verhaal van de vlucht staat verder van hun bed.  

Probeer in het gesprek met de leerlingen hun ervaring en/of mening over het verhaal naar voren te laten komen. 

 
Verhelderingsvragen: 

 Waarom moesten Jozef en Maria van huis vertrekken? 

 Hoe wisten ze dat het niet veilig meer was? 

 Wat namen zij mee bij hun vertrek? 

 Bij welke afbeelding (introductie) is he ook niet veilig om thuis te blijven? 

 Welke afbeelding past het beste bij het verhaal? 

 

Ervaringsvragen:  

(stel deze bij de opstart activiteit) 

 Wat heb je gezien? 

 Hoe vind je het zelf om je huis te verlaten? 

 Waarom ga je soms weg van huis? 

 Kun je iets van thuis meenemen als je weg gaat van huis? 

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 Wanneer voel jij je thuis? 

 Wanneer voel jij je veilig? 

 Wat heb jij nodig wanneer jij niet thuis bent? 

 Wat is voor jou fijn om bij je te hebben als je niet thuis bent? 

 



 

 

 

 

OP VERHAAL KOMEN  ‘WAT NEEM JE MEE?’  

 

 

 Geef iedere leerling een koffer. (bijlage) 

 Laat de leerlingen daarin tekenen wat zij graag mee zouden willen nemen wanneer zij hun huis verlaten. 

Welk stukje thuis gaat er bijvoorbeeld mee op vakantie.  

 Het gaat hier niet om de praktische dingen, zoals tandpasta of een borstel. Het gaat hier om het meenemen 

van een stukje thuis wanneer je het huis verlaat. 

 


