
 

 

 
 
  
Extra verdieping voor Samenwerkingsscholen 
Thema Samen 
 

Invalshoek 1 Samen de wereld mooier maken 

Als speels alternatief (voor de onderbouw / middenbouw) voor (één van) de twee 
verhalen over Franciscus (De Heilige Franciscus of Franciscus en de dieren) kan je kiezen 
voor het prentenboek Franciscus en de dieren (prentenboek van Piet Grobler).  
Het boek introduceert Franciscus; een man die geloofde in het Goede. Met zijn vriend Ezel 
reisde hij rond. Op een dag begon hij tegen de dieren te praten... en overal waar Ezel en 
Franciscus kwamen, lieten ze de wereld een beetje mooier achter dan hij al was. Een 
prentenboek over de schoonheid van het leven en het daadwerkelijk samen leven van 
mensen én dieren op deze aarde.  Een aanrader om voor te lezen op of rondom 
dierendag (4 oktober)!  
 
Suggesties om te doen, vertellen of over door te praten:  
‘Waarom heb ik niet eerder tegen de dieren gesproken?’ vraagt Franciscus zich af in het 
boek.  

• Praat jij wel eens met dieren? Waarover, wat zeg je dan? 
Mensen en dieren leven samen op deze aarde…. 

• Hoe vind je dat dat gaat? 
• Hebben mensen meer rechten dan dieren? Of (juist) niet?  
• Denk je dat mensen een verantwoordelijkheid (of: ‘taak’) hebben op aarde 

(bijvoorbeeld om voor de aarde – dieren, natuur – te zorgen)? Waarom 
(wel/niet)?  
 

Franciscus vond heel belangrijk om goed te zorgen voor de aarde en voor alle mensen 
en dieren op die aarde. Franciscus geloofde erin dat alles in de Schepping bedoeld is om 
samen te werken. Zo heeft de mens ook een taak om de wereld een beetje mooier te 
maken. Dat kan hij niet alleen. Franciscus en Ezel zorgden daarom heel goed voor de 
aarde: samen maakten ze de wereld een beetje mooier. 

• Hoe maakten ze de wereld mooier, Ezel en Franciscus? Wat vond jij de beste 
manier? 

• Hoe maak jij de wereld mooier? En zou je de wereld nog mooier willen maken dan 
je nu al doet? 

• Wat wil je daarvoor doen? Of juist niet meer doen? Kun je dat alleen? Met wie 
moet je samenwerken?  

  



 

 

 
 
 
Koppel het gesprek eventueel aan dierendag:  

• Hoe kan je de wereld mooier maken niet alleen voor mensen, maar ook voor 
dieren?  

• Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Wat moeten we daarvoor samen doen of 
laten? 

In het boek vullen de mensen en de dieren de wereld met mooie ideeën, vrolijkheid, 
plezier, liefde, kleur, muziek, vriendelijkheid…  

• Waarmee zouden wij de wereld kunnen vullen?  
 
 

Invalshoek 2 Beter samen dan alleen 
 
Het verhaal Gijs Gans vliegt samen is ontleend aan Prediker 4. In deze Bijbeltekst, die 
gelezen wordt door zowel joden als christenen, staat het idee dat samen beter is dan 
alleen centraal. Want wat is rijkdom, als je het niet kunt delen, en enkel blijft verlangen 
naar meer voor jou alleen? Voor wie zou je uitrusten, als je niet samen van het goede 
kunt genieten? Als je valt, helpt de ander jou weer overeind. Samen maakt sterk.  
 
 
Invalshoek 3 Verschillen vieren 
 
Dat mensen - vanuit hun uniciteit en verscheidenheid - elkaar kunnen versterken, staat 
ook centraal in het verhaal Sicco en de woudsluipersclub. Hier wordt verteld hoe 
onderlinge verschillen niet tot vijandschap maar tot hechte vriendschap kunnen leiden. 
Het verhaal is ontleend aan een bijbels thema, namelijk dat van Mozes die zijn volk 40 
jaar door de woestijn leidde van Egypte naar Israël, van slavernij naar vrijheid.  Maar ook 
zonder dat is het verhaal zinvol te vertellen. Het vertelt hoe je met elkaar om kunt gaan 
en elkaar vleugels kunt geven in een groep. In een groep versterk je elkaar: de één is 
fysiek sterk en beschermt een ander die dat niet is, maar die misschien wel goed kan 
rekenen, of heerlijk kan koken. Dat reizende volk van Mozes was een voorbeeld van een 
samenleving waarin een grote diversiteit aan mensen zich thuis voelt en waar verschillen 
gevierd worden.  
 
Suggestie om te doen:  

• Met elkaar bedenken wat er nodig is om een fijne groep te vormen.  
• Leefregels horen daar bij. Wat voor afspraken of leefregels zijn dan behulpzaam 

en waarom?  
• Welke woorden kiezen we samen? 

  
  



 

 

 
 
 
Invalshoek 4 Ik ben omdat wij zijn 
 
Ubuntu is een traditioneel Afrikaans gezegde: Ik ben omdat wij zijn. Het laat zien dat je 
alleen samen mens kunt zijn. Het verhaal Ubuntu - Wij hebben elkaar nodig draait om 
bisschop Desmond Tutu en de apartheid, en vertelt hoe een christelijk begrip als 
vergeving kan helpen om samen naar een goede toekomst te kijken.  
  

Invalshoek 5 Vrede ontstaat waar mensen elkaar ontmoeten 
 
Het verhaal Vrede is geen illusie vertelt over een lange geschiedenis van bekeringen, 
kolonialisme en economische uitbuiting. Een geschiedenis waarin vijandschap kon 
groeien. Moslims en christenen kwamen tegenover elkaar te staan. Het is niet 
vanzelfsprekend dat Achmed en Dodong vrienden zijn, maar ze zijn het wel. Ze helpen 
elkaar van mens tot mens. Doorbreken van vijandschap lukt nooit met mooie idealen en 
grootse vergezichten, maar wel waar twee mensen elkaar ontmoeten, en waar ze 
ontdekken dat ze menselijkerwijs hetzelfde nodig hebben. Een dak boven hun hoofd, 
voldoende te eten en kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Achmed en Dodong 
begrijpen dat. Zo nemen ze deel aan een vredesproject, en zorgen ze ervoor dat mensen 
niet over elkaar, maar met elkaar gaan praten.  
 
Suggesties om te doen 
Stel dat Achmed en Dodong bij ons in de klas komen.  

• Wat willen we dan vragen aan Achmed, wat aan Dodong? 
Verzamel de vragen. Verdeel de klas in twee groepen. De ene groep zijn Dodongs, de 
andere Achmeds. Laat ze bedenken hoe ze met deze vraag om zullen gaan. Antwoord 
geven, of juist een nieuwe vraag stellen?  Deze vragen kunnen ook gesteld worden aan 
jullie vakleerkrachten IGO en GVO.  
 

• Wat zijn onderwerpen die je goed kunt bespreken met goede vrienden?   
Als twee goede vrienden met elkaar spreken: waar kunnen ze het dan over hebben. 
 
Als je wilt dat mensen elkaar wat beter gaan begrijpen en prettig samenleven, kun je het 
over de verschillen in geloof hebben. Je kunt ook samen werken aan iets wat voor beiden 
belangrijk is, zoals Achmed en Dodong doen. 

• Waar kunnen wij ondanks onze verschillen samen aan werken? 
(Tip: zoek iets waar ieder belang bij heeft, bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt, een 
schone buurt, etc.) 
 
 
  



 

 

 
 
 
Invalshoek 6 Plek(ken) van samenkomst 
 
In het beeldverhaal Samen in de parochie (RK) krijgen kinderen een indruk van een 
geloofsgemeenschap. De kerk is veel meer dan een gebouw: het is een plek waar 
mensen samen komen om het leven te vieren. De mooie dingen, zoals twee mensen die 
met elkaar trouwen en dat in dankbaarheid ook voor God willen bevestigen, ouders die 
dankbaar zijn voor het kindje dat ze gekregen hebben en willen dat het kindje ook voor 
God en de mensen in de gemeenschap een naam heeft. Maar ook verdrietige dingen kun 
je vieren. Wanneer iemand is overleden is het vaak een hele troost als de gemeenschap 
klaar staat voor een mooi afscheid. Of wanneer er iets verschrikkelijk fout is gegaan in je 
leven, kun je aan God en de mensen vragen om vergeving. Je hoeft niet je hele leven 
schuldig te blijven. Je mag opnieuw beginnen. In het voorbeeld zien we een katholieke 
parochie. Het kan evengoed een protestantse kerk zijn, een moskee of een synagoge. 
Zo´n plek is kostbaar. De mensen hebben er wat voor over. En ja, ook het gebouw zelf 
vraagt om zorg en onderhoud.  
 
Suggestie om te doen: 
Laat de kinderen interviewvragen bedenken. Bezoek daarmee verschillende 
geloofsgemeenschappen. Laat de kinderen daarna inventariseren wat ze hebben 
gehoord en gezien. Welke overeenkomsten ontdekten ze?   
 
 
De verhalen 
Wij hebben geen toestemming van de uitgevers om de verhalen die in dit document 
genoemd worden openbaar te maken op deze website. Kijk vooral eens in de bijbels bij 
jullie op school of je vergelijkbare verhalen kunt vinden. Mocht je er niet uitkomen neem 
dan gerust contact met ons op.  
 


