
      

 

 

 

Bouwsteen:  Niet voor je lol 

 

Focus binnen de Kennisbasis: contingentie 

 

 
 

LESOPBOUW 

   

 

 Opstarten: ‘Majid vertelt’.   

 In het verhaal stappen aan de hand van de vragen 

 Verhaal ‘De vlucht naar Egypte’ 

 Op verhaal komen: ‘Net als in het verhaal’ 

 

 
 

ELEMENT 

Jozef Maria en Jezus vluchten omdat het niet meer veilig is.  

 

INTRODUCTIE  

Weg moeten vluchten en alles achterlaten wat je lief is, door bedreiging en oorlog, is een fenomeen dat van alle 

tijden is. Het verhaal van ‘de vlucht naar Egypte’ is nog steeds een verhaal dat door miljoenen vluchtelingen vanuit 

diverse context verteld kan worden. Nederlandse kinderen kunnen zich weinig voorstellen bij ‘vluchten’ omdat het 

in het land waar je woont niet meer veilig is.  

In het filmpje doet Majid van 10 jaar zijn verhaal. Hij neemt de kinderen mee zijn wereld in en vertelt waarom ze 

weg gingen uit Syrië en wat er daarna allemaal gebeurde.  

 
OPSTARTEN  

In deze les zitten twee verhalen. Het verhaal van Majid van 10 jaar die zijn vluchtverhaal vertelt en het verhaal van 

Jozef die op de vlucht moet omdat Herodes alle kinderen wil doden.  

Laat eerst het filmpje van Amnesty International NL zien over Majid en stel dan de  vragen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L94wTjjxoko 

 Groep: 5-6 

  

  

Duur: 45 minuten 

Bijlagen: 

 Het verhaal “De vlucht naar Egypte” 

 Vertelplaat 

 Vragen 

 

Zelf toevoegen: 

 Schrijfpapier 

 pen 

 

De vlucht naar Egypte 

 

Niet voor je lol 

https://www.youtube.com/watch?v=L94wTjjxoko


 

 

 

 

 

 
 
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 het gesprek:  

Misschien heeft u één of meerdere kinderen in de klas die naar Nederland zijn gevlucht. 

Grijp deze les (of een ander moment in de week) dan aan om het kind podium te geven, zijn of haar verhaal te delen 

met de klas. 

 

 
Verhelderingsvragen: 
 

 Waarom ging Majid weg uit zijn land? 

 Wat mist Majid uit zijn land?  

 Wat vindt Majid van Nederland?  

 

Ervaringsvragen: 
 

 Ken je mensen die gevlucht zijn uit een land? Heb je wel eens vluchtelingen ontmoet?  

 Wist jij dat vluchten zo was?  

 Ben je zelf wel eens gevlucht voor iets?  

 

Levensbeschouwelijke vragen: 

 

 Is vluchten altijd erg?  

 Wat heb je nodig om weer gelukkig te worden in een nieuw land?  

 

 
 
OP VERHAAL KOMEN  
 

 De kinderen hebben de film gezien waarin Majid van 10 jaar zijn vluchtverhaal vertel de en je hebt er met de 

klas een gesprek hierover gevoerd.  

 Vertel de kinderen dat vluchten om je leven te redden van alle tijden is.  

Zelfs ruim 2000 jaar geleden moesten Jozef en Maria met Jezus weg uit hun land omdat Herodes, de baas 

van het land, alle kleine jongens wilden doden.  

 

 Vraag twee kinderen als vertellers en laat ze het verhaal ‘de vlucht naar Egypte’ in de rol van Jozef en 

Herodes vertellen voor de klas. Als het lukt kunnen ze het een beetje spelen.  

 

 Geef de andere leerlingen de volgende opdracht: ‘Zoek overeenkomsten en verschillen tussen het verhaal 

van Majid en het bijbelverhaal.’ 

 



 

 

 

 

 Luister en kijk naar het Bijbelverhaal ‘de Vlucht naar Egypte’. 

 

 Daarna krijgen de leerlingen 2 minuten de tijd om met je buurman/buurvrouw de overeenkomst tussen het 

vluchtverhaal van Jozef en Majid op te schrijven.  

 En krijgen ze 2 minuten de tijd om met je buurman/buurvrouw een verschil tussen het vluchtverhaal van 

Jozef en Majid op te schrijven.  

 

Verzamel op het bord wat de kinderen hebben gevonden aan overeenkomsten en verschillen.  

 

 
 


