LES
BRIEF

Solidariteit is één van de basisprincipes
van het katholiek sociaal denken, waarin
de vraag centraal staat hoe we goed met
elkaar kunnen samenleven. Voor scholen
is dit een belangrijke vraag. Als team
maakt u zich sterk voor de vorming van
kinderen tot betrokken en verantwoordelijke mensen.

WEEK VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS
9 T/M 13 NOVEMBER 2015
Op 11 november is het feest van Sint-Maarten. Een feest
dat met de hele school gevierd kan worden. Deze lesbrief biedt materiaal om in alle groepen op een speelse
manier dieper in te gaan op het verhaal van deze heilige,
die in zijn leven heeft laten zien wat solidariteit inhoudt.
Met Sint-Maarten als uitgangspunt komen de volgende
thema’s aan bod: ‘geven en krijgen’, ‘helpen en geholpen
worden’, ‘een licht zijn voor elkaar’ en ‘een voorbeeld
hebben.’ Wie het heeft over Sint-Maarten komt uit bij
Jezus, de grote inspirator van deze heilige. Daarom is
er in de lessen voor midden- en bovenbouw ook een
verhaal uit het Evangelie opgenomen.
Veel plezier en inspiratie!

www.nksr.nl

Voor het team

Enkele suggesties voor gesprek

Solidariteit kan ertoe bijdragen, dat een school een
goede en veilige leer- en leefomgeving kan zijn.
Zet ‘solidariteit’ op de agenda van de teamvergadering
en spits het toe op wat er speelt binnen uw school.

1 Wat verstaat u onder ‘solidariteit’? Hoe kan solidariteit
gestalte krijgen binnen het team van een school, tussen
collega’s onderling?
2 Bij het probleem van pesten speelt (een gebrek aan)
solidariteit een rol. Bespreek het pestbeleid van uw
school vanuit het perspectief van de katholieke identiteit
en onderzoek hoe het begrip solidariteit hierbij
kan helpen.
3 Ongetwijfeld zijn er leerlingen in uw groepen uit
gezinnen die het moeilijk hebben. Welke problemen komt
u tegen? Hoe kunt u deze leerlingen ondersteunen?
4 Bekijk in het team het materiaal van de Adventsactie
voor scholen, dat u tegelijk met deze lesbrief heeft
gekregen in het kader van de week van het katholiek
onderwijs. Het biedt mogelijkheden om in de sfeer van
solidariteit toe te leven naar het feest van Kerstmis.
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Heeft u vragen over deze lesbrief of wilt u meerdere exemplaren
ontvangen, stuur een mail naar l.stalmeier@bisdomrotterdam.nl

WEEK VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS

DOET U MEE?

grafisch ontwerp Impulsar www.impulsar.nl

Kiezen voor elkaar
Wat betekent dat voor uw school?
Wat betekent dat voor goed onderwijs?
Maak een kort verhaal of een filmpje
en wordt deel van de estafette in
de Week van het Katholiek Onderwijs.

Mail naar info@nksr.nl
of kijk op www.nksr.nl

www.nksr.nl

Voorwoord
Mensen met passie voor katholiek
onderwijs lopen niet alleen warm voor
hoge cijfers. Zij willen dat leerlingen
tot hun recht komen, als persoon
uitgroeien, hun talenten en mens-zijn
ontwikkelen en gelukkig zijn. Het
gaat om heel de mens en dat niet los
van andere mensen. Iedereen is geroepen mens te zijn met anderen.
Een katholieke school wil dus een
gemeenschap zijn. Goed samenleven
met elkaar is essentieel voor een
school. Een katholieke school vindt
daarvoor inspiratie in de boodschap
van Jezus.

Dit staat centraal in de Week van
het Katholiek Onderwijs, dit jaar
van 9-13 november. Dan is het Sint
Maarten, feest van de soldaat die zijn
mantel met een arme deelde en zo
zijn weg met God begon. Het is een
oproep om te kiezen voor elkaar,
een uitnodiging tot solidariteit.
Veel inspiratie en een mooie Week
van het Katholiek Onderwijs!
+Jan Hendriks
Bisschop-referent voor het onderwijs

EXTRA
Aanvullend lesmateriaal,
liedteksten, kleurplaten en
loaden
de lesbrief zelf zijn te down
op www.nksr.nl
t zij
Informeer bij de parochie wa
n
va Sintorganiseren rond het feest
samenwerken.
Maarten. Misschien kunt u
Aanbevolen: de Adventsactie voor scholen.
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Week van het Katholiek Onderwijs 2015

Solidariteit betekent dat je oog hebt
voor je medemens, met name als deze
het moeilijk heeft. In de lesbrief wordt
dit benoemd als ‘hulp nodig hebben’.
Dat kan van alles zijn, grote en kleine
dingen, in het leven van alledag.
Dan is het fijn als iemand je helpt.
‘Hulp geven’ en ‘hulp krijgen’: beide
aspecten komen aan bod. Ze zijn
allebei belangrijk. Om te kiezen voor
elkaar, hoef je geen vrienden te zijn.
De man die door Sint-Maarten
geholpen werd was voor hem een
onbekende.

Lesbrief

De lesbrief bestaat uit drie katernen,
voor onderbouw, middenbouw en
bovenbouw. Voor de onderbouw
worden zeven korte activiteiten
aangereikt die u op verschillende
momenten kunt aanbieden.
De katernen van midden- en bovenbouw bestaan elk uit twee lessen
van ongeveer een half uur. Op de
achterkant staan de verhalen.
Het lesmateriaal bevat elementen
die kunnen worden gebruikt in een
gezamenlijke viering, waarna u een
lampionnenoptocht zou kunnen
houden met alle leerlingen.

Vieren
Door een gezamenlijke viering
wordt Sint-Maarten een feest van
de hele school. In de lessen voor de
verschillende bouwen wordt hiernaartoe gewerkt. Houd bij het plannen
van de lessen en de viering rekening
met het feit dat 11 november op
woensdag valt, middenin de week van
het katholiek onderwijs. Stel voor de
voorbereiding een werkgroep samen
die bestaat uit één leerkracht uit de
onderbouw, één uit de middenbouw
en één uit de bovenbouw. U zou geïnteresseerde leerlingen uit de bovenbouw en ouders bij de voorbereiding
kunnen betrekken. Hier volgen
enkele suggesties voor de viering.
Laat het verhaal over de mantel
van Sint-Maarten door een groep
leerlingen uitbeelden. U kunt ook
de vorm kiezen die in de onder- en
middenbouw is gebruikt: twee stoelen
waarop de hoofdrolspelers zitten
(Martinus en de bedelaar), die elk
vanuit hun eigen perspectief het
verhaal vertellen.

Op www.nksr.nl staan twee
Sint-Maartenliedjes en twee liedjes
over licht, die in het lesmateriaal
worden gebruikt en die kunnen
worden gezongen in de viering.
U kunt dit aanvullen met andere
Sint-Maartenliederen (zie
www.sintmaartenstadutrecht.nl/
liedjes-op-papier). Of vraag
leerlingen die een instrument
bespelen om muziek te maken.
In het lesmateriaal staan twee
Evangelieverhalen waaruit u kunt
kiezen. Het verhaal over ‘Licht’ van
de middenbouw is wat betreft de
vorm bijna een gedicht. Het kan
worden gecombineerd met één van
de twee liedjes over licht, gezongen
door middenbouwleerlingen, eventueel
met hoofdlamp. Als u het verhaal van
de bovenbouw gebruikt (‘De Koning
spreekt’), leid het kort in voor de
kinderen die het voor het eerst horen.
Daarvoor kunt u de cursief gedrukte
tekst gebruiken, die in het katern van
de bovenbouw bij het verhaal staat.

Maak enkele korte gebeden die
kunnen worden voorgelezen door
leerlingen en waarbij steeds een
lampion wordt aangestoken. Benoem
wat er leeft in de school en bid voor
de leerkrachten, leerlingen, ouders en
iedereen die bij de school betrokken
is. Steek ook een lampion aan voor
Sint-Maarten, die voor ons een
voorbeeld kan zijn.
Gebruik wat de leerlingen hebben
gemaakt voor de aankleding van
de ruimte: lampionnen, de slingers
van de onderbouw, de hoofdlampen
van de middenbouw en de miniaturen
van de bovenbouw.
Maak er een feestelijke viering
van die past bij jullie school. U zou
aansluitend aan de viering een
lampionnenoptocht kunnen houden.
Eventueel kunt u de leerlingen
trakteren op Sint-Maartenskoek;
een recept staat op www.nksr.nl.
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