
KLASLOKAAL



De godsdienstlessen gaan door op een ruime godsdienstzolder.
Deze is ingedeeld in een lesgedeelte, een aparte vertelhoek, een
knuffelruimte en een media hoek. Voor elke klas is er een themabord dat
maandelijks verandert van uitzicht en inhoud. Daarnaast is er ook een
schoolgebonden themahoek waarin de algemene thema’s en/of
projecten visueel en creatief worden voorgesteld.
Wie dan verder rondkijkt merkt ook een rouwhoekje, een troostboom,
een berichtenboek, Gods dromenboek, goed-gevoel-takken, een
goedgevulde bibliotheekkast en nog heel wat meer op.
Een wereldkaart, een kaart van het Heilig Land, een bijbelse tijdsband,
een infobord, een anti-pestbord,...het hangt of staat er allemaal.
Hieruit blijkt dat op onze school godsdienst wordt aanzien als een
volwaardig ‘vak’ waarin evenwaardig wordt geïnvesteerd.
Kom gerust eens langs in het lokaal waarin jullie kinderen mogen
‘thuis-komen’.

WELKOM

Vandaag kind zijn en moeten groot worden in een geseculariseerde,
pluralistische, multiculturele en multireligieuze wereld die daarenboven
nog eens veel te snel draait, is geen eenvoudige opgave. Die
complexiteit in onze samenleving maakt het voor hen vaak moeilijk. Door
al die verscheidenheid kan je als kind verdrinken in die veelheid wat kan
leiden tot overdreven relativisme, onzekerheid, vluchtigheid of verwarring
alom. Ze moeten zich opeens kunnen thuis-voelen op vele terreinen
dikwijls ten koste van het werkelijk kunnen thuis-komen. In zo een
wereld als kind jouw weg zoeken en groeien naar een samenhangende
zingeving is zeker niet eenvoudig. Het is dan ook enorm belangrijk om
kinderen te begeleiden en te stimuleren in hun levensbeschouwelijke
groei.



Vandaag is dat veel meer dan ooit een enorme opgave maar tevens ook
een boeiende uitdaging.
Hoe ik mijn godsdienstlessen geef, de accenten die ik leg, de
werkvormen die ik hanteer, de geloofsverdieping die ik erin steek,...is niet
los te koppelen van wie ik ben: een gelovige zoeker en een zoekende
gelovige. Mijn persoonlijkheid en de manier waarop ik mij naar de
kinderen toe opstel, is voor hen bepalend in hun geloofsvorming. Hun
waardering en de openheid voor het ‘vak’ godsdienst hangt hiermee
samen. Daarom probeer ik te staan voor datgene dat ik verkondig.
Kinderen voelen wanneer je écht bent. Ze voelen het wanneer je lesgeeft
vanuit je boek of vanuit je buik. Kennisoverdracht en geloofsinhoud is
belangrijk maar hen op weg helpen en er kleine mensjes van maken
met een open kijk, denkende wezentjes die ergens voor staan en
ergens voor willen gaan vanuit een zekere (geloofs)overtuiging is
zeker evenveel waard. Ik sta niet boven de kinderen, ik wil er tussen
staan. Ik zwaai niet met geboden en verboden maar ga samen met hen
op zoek naar wat goed is en wat fout.
Als leerkracht ga ik ervan uit : ‘Onbekend is onbemind’.
Je kan hun aandacht maar weten op te wekken als je ze weet te
betrekken en te raken. Dat kan vanuit hun leefwereld, maar ook vanuit
die van mij en die van jullie. Vanuit deze ingesteldheid groeit begrip,
respect, verdraagzaamheid, interesse, liefde en ...geloof!
Ik probeer in mijn lessen altijd op zoek te gaan naar een gezonde
verhouding tussen kennis en beleving, het vervoeren, ontroeren en
beroeren om van daaruit verder te handelen. Het geloof, vrij van...
vrij voor...en vrij vanuit.... kunnen beleven en hen hierin laten groeien.
Wie zijn ‘mijn’ kinderen ? Wie is ‘welkom’? Elk kind!!! Ik beoordeel
niemand op het al dan niet ‘gelovig’ of ‘kerkelijk’ zijn van de ouders.
We beginnen gewoon van bij het begin....elkaar graag zien en de
rest volgt dan wel!



GODSDIENST...WAAROM?

...Omdat het misschien véél boeiender is dan jullie denken!

Want… wij zoeken antwoorden op onze levensvragen.
Want…we bespreken problemen in ’t licht van het evangelie.
Want…wij willen op een eigentijdse wijze ons geloof verkennen.
Want…wij geloven in een betere wereld.
Want…wij hebben aandacht voor andere culturen en religies.
Want…wij willen groeien in openheid en eerlijkheid.
Want…wij gaan op zoek naar de betekenis achter de symboliek.
Want…wij hebben respect voor medemens en natuur.
Want…wij zoeken samen de juiste weg.
Want…wij willen Jezus kunnen plaatsen toen en nu.
Want…wij willen communiceren met hoofd, hart en handen.
Want…wij willen samen vieren.
Want…wij willen dieper doordenken over vreugde, hoop, angst, leven,...
Want…door woord en wederwoord willen wij iets over het Woord leren.
Want…wij willen via Jezus God op het spoor komen.
Want…wij willen de actualiteit aan de bijbel toetsen.
Want…wij streven naar verdraagzaamheid.
Want... wij willen er zijn voor elkaar.
Want... wij durven dingen in vraag stellen.
Want... wij zetten ons in voor hen die onze hulp heel hard nodig hebben.
Want...

Godsdienst...daarom!

DOELSTELLINGEN EN KRACHTLIJNEN

Het godsdienstonderricht heeft haar doelstellingen moeten aanpassen
aan de hedendaagse realiteit. Godzijdank dat ze dit hebben gedaan zou
ik durven stellen. Dat wil zeker niet zeggen dat we moeten inboeten aan
inhoud en verdieping. Het is gewoon ‘anders’.
Het lager onderwijs is nu ingedeeld in 3 cycli.
In de eerste cyclus (1ste + 2de leerjaar) staat ‘Leven in geborgenheid’
centraal. Vanuit geborgenheid van volwassenen (ouders, grootouders,
leerkrachten,...)  kunnen kinderen opgroeien naar zelfstandigheid.
Bedoeling is het basisvertrouwen van de kinderen te versterken, te
verruimen en te verdiepen o.a door kennis te maken met God als een
‘vader’figuur.



De tweede cyclus (3de + 4de leerjaar) staat in het teken van
verbondenheid met anderen. De opgave bestaat erin bij de kinderen de
gerichtheid op zichzelf te overstijgen, zodat ze openstaan voor de oproep
die uitgaat van anderen. Wederkerigheid en ontmoeting staan centraal.
De manier waarop Jezus omgaat met de mensen staat model voor
ontmoeting tussen mensen onderling en ontmoeting tussen mensen en
God.
Bij de derde cyclus (5de + 6de leerjaar) gaat onze aandacht naar de
blikverruiming op de wereld zowel in ruimte- als in tijdsperspectief. Het
beginnend zoeken naar een eigen identiteit, zin om zich te engageren
samen met anderen, ontluikende kritische zin en groeiend vermogen tot
reflectie; de kernboodschap van het christendom in zijn actuele
relevantie ontdekken, leven in een ruimer gemeenschapsperspectief. De
kinderen kunnen zich solidair opstellen.
Dit alles klinkt heel theoretisch maar er zit een doordachte groei in. Iets
verderop in deze brochure wordt het allemaal iets concreter wanneer de
cycli gestaafd worden met onderwerpen (projecten en thema’s).

HANDBOEKEN

Tuin van Heden NU- Uitgeverij VAN IN- www.vanin.be- link lagere school

Als methode gebruiken wij  “Tuin van Heden NU” doorheen gans de
lagere school. Deze methode voldoet aan de leerplannen. De kinderen
hebben een kleurrijk werkschrift. Er zijn cd’s, dvd’s en prentensets die bij
de thema’s passen.
We werken in het eerste leerjaar ook nog met een apart
communierugzakje. Daarnaast gebruiken we ook occasionele,
eigentijdse projectboekjes die bepaalde acties in de kijker zetten vb.
Damiaankrantje.

PROJECTEN- THEMA’S

1ste GRAAD : GROEIEN IN GEBORGENHEID

°Mag ik zijn wie ik ben ? Of mag ik een beetje anders zijn?
°Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden.
°Ik voel me vandaag zo… blij, bang, droevig, verliefd, boos,...
°Dragen en gedragen worden.
°Geboorte en groei.
°Op verkenning in de natuur.



°Ik wil het goede doen, al lukt dat niet altijd.
°Water en brood.
°Jezus: verhalen en parabels.

2de GRAAD : GROEIEN IN VERBONDENHEID

°Vergeving en verzoening.
°Verbondenheid in verdriet.
°Stilte en gebed.
°Anders zijn.
°Conflicten.
°Mens en natuur.
°Gewetensvol handelen.
°Levensadem.
°Aarde en vruchtbaarheid.
°Mozes en Jozef.

3de GRAAD : GROEIEN MET KRACHT

°Wat maakt mij gelukkig ? Wat maakt mij ongelukkig?
°Grenzen van het leven, stapstenen en struikelstenen.
°Bewogen worden en in beweging komen.
°Liefde en tederheid.
°Wereldgodsdienst.
°Werkelijkheid en droom.
°Natuur en cultuur.
°Verantwoordelijkheid en engagement.
°Vuur.
°Bijbel: het nieuwe en het oude testament.
°Paulus en Elia.

SCHOOLPROJECTEN - INTERLEVENSBESCHOUWELIJK

Per schooljaar werken we rond een aantal projecten
samen met de verschillende leerkrachten
levensbeschouwelijke vakken, met name
zedenleer, islam, protestantse godsdienst en
r.k.godsdienst.
- Welzijnszorg- Armoede
- De aarde is van waarde
- Damiaanactie- Grootbeeldprojectie
- De berenvrienden



-   De warmste week
- Helden uit verschillende godsdiensten
- Vlaamse week tegen Pesten
- Feesten in verschillende religies
- Een schat verborgen in jezelf: waarden en normen
- Azur en Asmar: verdraagzaamheid/vooroordelen
De kinderen krijgen dan samen les en de leerkrachten LBV verdelen de
taken en vullen elkaar aan.
Gewoontegetrouw wordt het project afgerond met een creatief
slotmoment op de speelplaats.

EUCHARISTIEVIERINGEN

Er zijn twee momenten tijdens het schooljaar waarop de kinderen in
schoolverband naar de kerk gaan. We houden de schoolvieringen
samen met de kinderen van OLV-ten Bos.
-start van het schooljaar (september)
-einde van het schooljaar (juni)

Deze vieringen zijn heel kindvriendelijk en worden door enkele
leerkrachten voorbereid.



Daarnaast zijn er ook nog de gezinsmissen (3 of 4 per schooljaar) Wat
houdt dit in ?
Reeds meer dan 30 jaar vinden er in onze kerk gezinsmisvieringen
plaats. Het is zo stilaan een begrip geworden in Nieuwkerken.
De vieringen gaan door op zondag om 9.30u. en worden voorbereid door
een gezinsmisploeg en niet door de leerkrachten.
Via de school worden de kinderen uitgenodigd om deel te nemen. Een
vermelding in hun agenda of een strooibriefje kondigt de datum aan,
maar ook het thema van de viering. De kinderen die met deze vieringen
vertrouwd zijn, zullen kunnen getuigen dat de inhoud ervan aansluit bij
hun leefwereld en dat de teksten in een voor hen begrijpbaar taaltje
worden samengesteld.
Onze kinderen zingen, lezen voor, brengen offergaven aan, krijgen soms
een blijvende herinnering enz…
Klinkt dit alles jullie nog redelijk onbekend in de oren, probeer het dan
eens uit. Jullie zijn steeds van harte welkom.
De eerste communie: Het is jullie persoonlijke keuze. Jouw kind kan en
mag gerust godsdienst volgen en niet deelnemen aan de eerste
communie. De viering vindt plaats op een zondag om 9.00. De datum
wordt tijdig meegedeeld.
Vanuit de parochie bereidt men dan ook een traject voor dat bedoeld is
voor de ouders en de kinderen. Het communierugzakje speelt hierbij een
belangrijke rol. De viering zelf wordt voorbereid door de parochie,
bereidwillige ouders en de betrokken leerkrachten. De leerkrachten
nemen ook de voorbereiding tijdens de godsdienstles voor hun rekening
en de repetities in de kerk.
Het H.Vormsel wordt volledig voorbereid en uitgewerkt door de parochie
en de catechistenploeg. Het Vormsel vindt plaats 14 dagen na Pasen.
Ook aan deze belangrijke gebeurtenis gaan twee vieringen vooraf maar
voor meer concrete informatie hierover moeten jullie zich wenden tot de
verantwoordelijke van de catechisten.

COMMUNICATIE MET DE OUDERS



°Info-avond begin schooljaar
Tijdens deze info-avond wordt de werking in
de verschillende leerjaren uit de doeken
gedaan. Iedereen gaat langs bij de titularis
van zijn/haar kind. Op die avond ben ik ook
aanwezig in mijn eigen klaslokaal en mogen
jullie gerust langskomen.
°Oudercontacten
Op de brief die uw kind meebrengt naar huis is er ook ruimte voorzien
om een gesprek met de godsdienstjuf aan te vragen. Misschien moet het
gespreksuur dan wat worden aangepast want ik geef les aan 15
verschillende klasgroepen dus kan het gebeuren dat ik een aantal
afspraken op hetzelfde uur toebedeeld krijg en dat lukt niet. Maar we
vinden altijd wel een oplossing.
°Info-avond eerste communie
Deze gaat door in samenspraak met de parochie. Later wordt de datum
hiervan meegedeeld.
°Op afspraak
Stuur gerust een mailtje naar chantal.daelman@droomballon.be
Of noteer iets in de agenda van uw kind.
Ik zal hierop zeker reageren.
°Spontane babbel tussendoor
Vele zaken kunnen en mogen ook gezegd worden op een informeel
moment tussendoor. Spreek me gerust aan in de wandelgangen of op de
speelplaats. Ook daar kunnen we dan een afspraak plannen indien
nodig.

RAPPORTERING

Ook godsdienst wordt geëvalueerd, ook al is dat niet altijd zo eenvoudig.
In het eerste en het tweede leerjaar en derde leerjaar komt er uitsluitend
een attitude evaluatie, niet gebonden aan punten. Vanaf het vierde
leerjaar tot het zesde leerjaar verschijnen er regelmatig punten voor
godsdienst op het rapport. Deze punten kunnen ze verdienen met : een
toets, een evaluatie, een taak, het werkschrift. Persoonlijk zal ik nooit
punten geven op het gedrag van uw kind. Er zijn andere manieren om
aan te geven hoe uw kind het stelt tijdens de godsdienstles.



WERKVORMEN

Deze rubriek kan tot in het oneindige gaan. Daarom ga ik me beperken
tot  ‘Werken met bijbelverhalen’.

*Werken met ‘lege stoel’
Het bijbelverhaal wordt verteld. Er worden enkele rollen uit het verhaal
gekozen. Dit kunnen ook personages zijn die niet rechtstreeks
meespelen maar als toeschouwer aanwezig zijn. Voor elke rol wordt er
een lege stoel geplaatst. Enkele kinderen nemen dan plaats op de stoel.
Ik stel vragen en de kinderen antwoorden vanuit hun rol. Door gerichte
vragen te stellen kunnen kinderen een bredere kijk krijgen op het verhaal
en ook eigen belevingen en emoties op een veilige manier uitdrukken.
*Tableau vivant
Ik vertel een verhaal in verschillende taferelen. Voor elk deel van het
verhaal wordt een levend schilderij opgebouwd. De verschillende
‘schilderijen’ worden na elkaar vertoond. Van elk schilderij wordt een
digitale foto genomen en als je die na elkaar
projecteert heb je een beeldverhaal.
*Poppenkast, schimmenspel
Ik kies enkele poppen of popstokjes die een rol uit
het verhaal voorstellen.
Met deze poppen speel ik een dialoogje waarin elk
figuurtje vanuit de ik-vorm aan het woord komt.
*Kamishibai
Kamishibai is een traditionele Japanse vertelkunst.
Kami betekent ‘papier’ en shibai betekent ‘drama’.
Letterlijk dus ‘papieren drama’.
De kinderen verzamelen zich rond het minitheatertje zodat ze het verhaal
goed kunnen volgen. Het verhaal bestaat uit een aantal gekleurde platen
die cruciale momenten uit het bijbelverhaal afbeelden. Telkens wanneer
het verhaal een wending neemt, verschuif ik een plaat waardoor ik de
spanning bij de kinderen weet vast te houden.
*Godly play
Bij Godly Play wordt het verhaal verteld met spelmateriaal dat gemaakt is
uit natuurlijke materialen en ik gebruik ook het natuurlijk materiaal zelf
(vb. zand, hout, steen,.....). Ik speel het verhaal op een doek en maak
hierbij uitsluitend gebruik van mijn stem en mijn handen, en natuurlijk ook
van het materiaal. In de klas moet het stil en knus zijn. Er mogen wel
natuurgeluiden worden afgespeeld. In deze sfeer en met het geschikte
materiaal leer ik de kinderen de taal en de stiltes en de handelingen
beter aan te voelen en te begrijpen. Het is niet de bedoeling dat ik aan
de kinderen vertel wat ze moeten weten. Godly Play gaat niet over



‘weetjes’ en evenmin over de moraal van het verhaal of het vermaken
van de kinderen. Ik probeer de nieuwsgierigheid en de verbeelding van
de kinderen aan te spreken om zo samen met hen de rijdom van
betekenissen te ontdekken in de verhalen. Kinderen zullen gaandeweg
ontdekken hoe alle verhalen over Jezus en God op één of andere manier
verbonden kunnen zijn met hun eigen, nog jonge levensverhaaltje.
*Kaartspel ‘Amen’
Dit kaartspel is afgeleid van het kaartspel Uno. Net zoals bij Uno
probeert elk kind, sneller als zijn klasgenootje zijn/haar kaarten neer te
leggen. Het wordt nog spannender als de bijzondere kaarten in het spel
komen want die kunnen zorgen voor verrassende wendingen. Elke
bijzondere kaart verwijst naar een bijbelverhaal.
*Kwartetkaarten
Hiermee kunnen de kinderen op een speelse manier hun kennis van
bijbelverhalen toetsen.
*Pictogrammen
Een bijbelverhaal wordt aangeboden in een aantal zinnen.
De kinderen maken een pictogram die bij de zinnen past. Bij elk
pictogram mogen ze 4 bewegingen uitvoeren.
Nu gaat elk kind (of elk groepje) zijn pictogram tonen en de bewegingen
uitvoeren. Ieder komt vlotjes na elkaar aan de beurt zodat je een
bewegingsdans krijgt van het verhaal.
*Dvd-video
Er bestaan momenteel reeds vele kindvriendelijke bijbelverhalen op dvd-
video en You Tube. Toch dien je ze vooraf met een kritisch oog te
bekijken alvorens ze te vertonen want beeldvorming kan misleidend
werken.
De kinderen kunnen blijven steken bij het visuele en dit gegeven als
werkelijk gebeurd interpreteren terwijl die visuele voorstelling eigenlijk
symbolisch werd bedoeld. Zo ontgaat de essentie van het verhaal en
missen ze de geloofsboodschap. Bij het vertonen van een filmpje moet je
de inhoud ervan zeer goed kaderen.
*En.......
Er zijn nog zovele andere werkvormen om de kinderen te kunnen boeien
met bijbelverhalen. Vele werkvormen vragen wel wat creativiteit van de
juf. Andere zijn dan weer pasklaar te verkrijgen in de handel. Maar met
elke werkvorm moet je als leerkracht weten om te gaan want een
verkeerd gebruik ervan kan tot magere resultaten leiden.
Het is ook een pluspunt als de juf over een goede ‘vertelstem’ beschikt.



SLOTWOORDJE

Al diegenen die na het lezen van dit alles zouden denken dat
godsdienstonderricht toch veel minder ‘godsdienstig’ is geworden en
alleen nog inspeelt op de actualiteit en de huidige maatschappij en de
kleine leefwereld van het kind, waardoor het zijn ‘degelijkheid’ van
vroeger verliest, kan ik onmiddellijk geruststellen. De onderwerpen zijn
niet meer ontleend aan een christelijke geloofstaal maar sluiten veel
meer aan bij de werkelijkheid waarin  kinderen leven en groeien. En als
godsdienstleerkracht moét je oog hebben voor hetgeen er in de
leefwereld van de kinderen en in de grote wereld gebeurt. Ze zijn mondig
en veel meer op de wereld gericht dan in het verleden. Zie dat niet als
een nadeel. De uitwerking van de onderwerpen biedt ook tal van
mogelijkheden tot christelijk perspectief.
Vertrekkende vanuit de actualiteit en vanuit hen leefwereld kom je altijd
wel terecht bij een bijbels verhaal, een christelijke waarde, een denken
over vroeger en nu. Je kan héél wat kaderen en juist in het zien van
linken met hun eigen leventje ligt de verrijking.
Het is niet mijn bedoeling om de kinderen alleen maar een godsbeeld bij
te brengen. Ik wil ze niet kost wat kost alleen maar in Jezus laten
geloven maar ook in henzelf, in mij, in de mensen om hen heen. Ik
vertrouw hen en wil hen dagelijks het gevoel geven dat ze ook mij mogen
vertrouwen en dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Ook dat is godsdienst!
Ik ga na al die jaren nog graag en met veel enthousiasme met hen op
weg, ik neem hen mee in een christelijk verhaal en ik krijg soms veel
meer van hen terug dan dat ik heb gegeven.


