Thema ‘Religie’

1

Algemene inleiding
Maak het onbespreekbare bespreekbaar met Jouw Stad in de Klas
In Amsterdam wonen mensen met verschillende religies, bijvoorbeeld christenen, joden, hindoes en moslims.
Daarnaast is er een hele grote groep mensen die geen speciaal geloof aanhangt. Dat maakt Amsterdam een
kleurrijke stad. Maar het komt ook voor dat er onbegrip is voor andermans geloof. Ook worden mensen met
een bepaald geloof niet altijd door iedereen gerespecteerd. Hoe tolerant ben jij eigenlijk?
Het lespakket 'religie' bestaat uit 4 lessen en iedere les duurt ongeveer een uur. Het doel is om in de eerste les
het onderwerp te verkennen vanuit een breed perspectief. In de lessen die daarop volgen wordt het onderwerp
steeds dichterbij de belevingswereld van de kinderen gebracht. Na het onderwerp verkend te hebben in de
eerste twee lessen wordt in les drie de huiswerkopdracht uitgelegd, waarna de kinderen in les vier hun
bevindingen presenteren.
Om de bijbehorende filmpjes klassikaal te bekijken dient uw school te beschikken over een digibord. U kunt
eventueel na elke les de uitkomst van de opdrachten, stellingen of een aantal presentaties online zetten op een
klassenblog, Twitterpagina of op de schoolwebsite.
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Les 1
Les 1 is een klassikale digibordles waarin leerlingen kennis maken met het onderwerp. De hoofdvraag van deze
les is: 'Hoe tolerant ben jij ten aanzien van andere religies?'

Bekijk samen het filmpje: 'Religie en tolerantie’
Doorloop na het kijken de volgende vragen:
•

Wat is religie?

•

Geloof jij? Waarom wel/niet?

•

Neem een geloof in gedachte (niet je eigen geloof) en schrijf op een post-it het geloof en waar je aan
denkt bij dit geloof. (Bijvoorbeeld: kaarsen, moskee, kruis)

Bekijk samen het filmpje: 'Wat is jouw geloof?'
Doorloop na het kijken de volgende vragen:
•

Welke geloven zijn er nog meer naast de geloven die je in het filmpje zag?

•

Zijn er leerlingen die geen specifieke religie aanhangen maar ook volgens bepaalde regels leven die te
vergelijken zijn met de religieuze regels die in het filmpje aan bod komen?

Sluit de les af door de post-its te bespreken. 'Wie wil er een post-it voorlezen en toelichten?' Laat de leerlingen
hierna de post-its op een groot vel plakken. Is het iedereen het eens met de woorden die erop staan? Missen er
nog woorden? Vul deze aan.

Extra: Wilt u een extra opdracht doen in deze les? Klik op de link ' Glogster'.
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Les 2
In deze les leren leerlingen op verschillende manieren te kijken naar het thema. Ze nemen een standpunt in,
denken na over hun mening en bekijken deze kritisch. Ook leren ze respect te hebben voor de mening van de
ander.

Bekijk samen het filmpje: 'Divali en de Ramadan'
Doorloop na het kijken de volgende vragen:
•

Wat zijn de belangrijke overeenkomsten tussen verschillende geloven?

•

Welke verschillen zijn er?

Bekijk samen het filmpje: 'Divali en de Ramadan'

Laat de kinderen na het kijken van dit filmpje in groepjes van 4 of 5 kinderen discussiëren over de stelling:
'Alle geloven lijken op elkaar'.
De kinderen mogen hun argumenten duidelijk opschrijven. Bespreek deze hierna klassikaal. Discussieer
vervolgens over deze stelling:
'Vaste nationale feestdagen zoals Kerst en Pasen zijn uit de tijd. Iedereen zou voor zich moeten bepalen welke
religieuze feestdag hij/zij vrij neemt'.
De kinderen schrijven opnieuw hun antwoorden/argumenten op. Bespreek de argumenten van ieder groepje
klassikaal.

Extra: Wilt u een extra opdracht doen in deze les? Klik op de link 'Rollenspel'.
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Les 3
In deze les gaan we dieper en persoonlijker in op het onderwerp. Op welke plek sta jij ten aanzien van het
onderwerp? Daarnaast ontdekken de leerlingen dat ze ook zelf in actie kunnen komen. Ze worden voorbereid
op een thuisopdracht en de bijhorende presentatie.

Bekijk samen het filmpje: 'Vooroordelen'
•

Hoe reageren mensen uit je omgeving op jouw geloof en wat vind je daarvan?'

Bekijk samen het filmpje: ‘Basta Babbelt’
Vorm na het bekijken van de twee filmpjes groepjes van twee. De kinderen interviewen elkaar over hun eigen
situatie. Leg uit dat dit in vertrouwen gebeurt en dat de kinderen de antwoorden voor zichzelf kunnen houden.
Voorbeelden van vragen zijn:
•

Heb je ervaring met discriminatie ten aanzien van je geloof?

•

Hebben mensen wel eens vooroordelen over jouw geloof?

•

Heb je zelf vooroordelen ten aanzien van een geloof?

•

Wat vind je van het feit dat mensen uitgescholden of mishandeld worden om hun geloof?

•

Hoe kun je tegen gaan dat mensen gediscrimineerd worden om hun geloof?

Bekijk samen het filmpje: ‘Interviewen’

Thuisopdracht:
Bedenk in groepjes vragen over geloof (denk hierbij ook aan vragen over respect/ tolerantie etc). Interview na
schooltijd per groepje een persoon met een bepaald geloof. Elk groepje interviewt iemand met een ander
geloof. Maak een afspraak met degene die je wilt interviewen (bijvoorbeeld een tante, buurman of medewerker
bij het buurtcentrum). Kinderen kunnen het interview ondersteunen met bijvoorbeeld foto's of een
geluidsfragment. Werk het interview na afloop thuis uit met het groepje. (De resultaten van de interviews
worden in de volgende les gepresenteerd).
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Les 4
In deze les blikken de leerlingen terug op het thema. Wat weten ze nu? Is hun mening ten aanzien van het
onderwerp veranderd? Daarnaast presenteren ze de thuisopdracht.
Vraag kort hoe de opdracht is verlopen:
•

Zijn de interviews goed verlopen?

•

Zijn jullie tegen onduidelijkheden of problemen opgelopen en hoe hebben jullie dit opgelost?

•

Zijn er nog bijzondere ervaringen?

Presentaties:
Bekijk de presentaties klassikaal. Als u een grote klas heeft, kies dan een aantal leerlingen uit. Kinderen mogen
gebruik maken het digibord en het verslag ondersteunen met video, geluidsfragmenten of foto's. Spreek de
presentaties kort na.

Afsluiting thema:
Pak het grote vel met post-its uit les 1 erbij:
– Zijn er woorden die je nu niet meer zou opschrijven? Of die je anders wil formuleren?
– Ben je van mening veranderd?

Extra: Wilt u een extra opdracht doen deze week? Klik op de link 'Collage'.
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