
 

 

 
 

 Themabeschrijving SAMEN 
 
Aan het begin van het schooljaar is het altijd weer spannend hoe een groep zicht vormt. 
Elk kind en elke leerkracht is gebaat bij een fijn en veilig klassenklimaat. Met lessen over 
het thema Samen kun je dat proces ondersteunen. Een groep is een samenleving in het 
klein. In de groep kunnen kinderen op een veilige manier oefenen in samen werken, 
samen leven en samen vieren.  
 
Hoe doe je dat, je verbinden met de kinderen om je heen? Wat is nodig is om goed te 
kunnen samenwerken? En hoe kunnen onderlinge verschillen daarbij vruchtbaar zijn? 
In het thema kijken we niet alleen naar samen leven en werken in de klas, maar ook naar 
de Nederlandse samenleving en de wereld om ons heen. Mensen leven met verschillende 
levensbeschouwelijke en culturele achtergronden met elkaar. We verschillen maar we 
leven ook samen; we voelen ons verbonden met elkaar. Hoe doen we dat en wat is 
daarvoor nodig? In dit thema gaan we dat onderzoeken.  

Hieronder kun je lezen welke invalshoeken we hebben gekozen bij het thema Samen. 
 
Benieuwd naar de feesten en gedenkdagen in deze periode van het jaar? Neem dan een 
kijkje bij de jaarkalender van VONKT.  
 

VERHALEN SAMEN 
 
Startverhaal 
De kleine prins 
Jodendom 
Toren van Babel 
Christendom 
De vissers 
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk 
Islam 
De wederopbouw van de Ka’aba 
Samen ramadan vieren 
 

Hindoeïsme 
Het verhaal van de regenboog 
Boeddhisme  
De bron en de stilte 
Humanisme en algemeen 
De wondersteen 
In het begin was alles samen 
Als niemand luistert… loopt alles in de soep 

 
  



 

 

 
 
Invalshoek 1 Elkaar leren kennen 
 
Natuurlijk besteden alle leerkrachten in het begin van het nieuwe schooljaar aandacht 
aan (hernieuwde) kennismaking met de leerkracht en met elkaar. Het startverhaal van 
De kleine prins gaat over hoe je elkaar leert kennen, en hoe bijzonder dat kan zijn. De 
prins leert van de vos hoe hij vanuit het hart de ander kan leren kennen en zo verbonden 
raakt met de ander. De versie die is opgenomen in de verhalenlijst, is een midden en 
bovenbouwversie. In de map Extra inspiratie onderbouw vind je een korte toegankelijkere 
versie voor jonge kinderen. In deze versie staat het ‘wennen aan elkaar’ centraal.   
Mocht je geen genoeg krijgen van dit bijzondere verhaal, dan kunnen we de 
geïllustreerde versie van Mark Janssen Het wonderlijke verhaal van de kleine prins (2019) 
door Antoine de Saint-Exupéry van harte aanbevelen.   
 
Vragen bij Elkaar leren kennen 

• Wat betekent wennen aan elkaar? 
• Hoe komt het dat je soms weer opnieuw moet wennen aan elkaar (bijvoorbeeld 

na een lange vakantie of in een nieuwe groep)? 
• Hoe doe je dat, iemand leren kennen? Wat is daarbij belangrijk? 
• Wanneer is iemand voor jou speciaal?  
• Hoe is het om voor iemand speciaal te zijn?  
• Wat is het nadeel van speciaal te zijn voor iemand?  
• Hoe maak je een ander uniek/belangrijk volgens de vos?  
• Voor wie ben jij uniek? Hoe komt het dat jij uniek bent voor die persoon of 

personen? Hoe vind je dat? 
 
 

VERHALEN BIJ ELKAAR LEREN KENNEN 
 
Startverhaal  
De kleine prins (MM-BB) 
  



 

 

 
Invalshoek 2 Communiceren en afstemmen  
 
Het thema Samen leent zich er goed voor om met de groep te onderzoeken hoe je goed 
naar elkaar kunt luisteren, aandacht kunt hebben voor elkaar en rekening kunt houden 
met elkaar. Hoe doe je dat, écht horen wat iemand nodig heeft, luisteren naar elkaar en 
vragen durven stellen? En waarom is dat zo belangrijk? 
Door te communiceren en af te stemmen kunnen leerlingen ontdekken en waarderen dat 
iemand iets anders inbrengt dan jij. Het verhaal Als niemand luistert…. loopt alles in de 
soep is ontleend aan de verhalenreeks over Winnie the Pooh. Het is tijd voor een feestje. 
Alle dieren hebben er zin in en iedereen kakelt door elkaar. Niemand luistert en dat zorgt 
voor een grappige miscommunicatie. Iedereen komt met een tafelkleed aanzetten en 
met heel veel tafelkleden valt geen feest te bouwen.  
Het verhaal gaat in op twee belangrijke aspecten van Samen:  

- met elkaar communiceren en afstemmen, 
- de meerwaarde van verschillen in een groep. 

De oudere kinderen kunnen in de verhalen De toren van Babel en De wondersteen deze 
aspecten onderzoeken.  
 
Vragen bij Communiceren en afstemmen  

• Welke dingen zijn fijn/handig/belangrijk om samen te doen? 
• Welke dingen zijn juist fijner/handiger om alleen te doen? 
• Is dit voor iedereen hetzelfde?  
• Wat is het voordeel van samen (doen, werken, leven) ten opzichte van alleen? 
• Welke lastige dingen kun je tegenkomen bij samendoen en samenwerken in een 

groep?  
• Wat is belangrijk bij samen (doen, werken, leven)? Waar moet je op letten of 

rekening mee houden? 
• Hoe komt het dat samenwerken soms zo lastig is?  

 

VERHALEN BIJ COMMUNICEREN EN AFSTEMMEN  
 
Humanisme en algemeen  
Als niemand luistert…. loopt alles in de soep (OB-MM) 
De wondersteen (MM-BB) 
Jodendom 
De toren van Babel (MM-BB) 
  



 

 

 
Invalshoek 3 Verschillen versterken de groep  
 
Als het in een groep lukt om… 

- elkaar écht te zien; 
- je te verwonderen over verschillen; 
- elkaar te accepteren zoals je bent;  
- belangstelling te hebben voor de ander;   
- open te staan voor de beweegredenen en motivatie van de ander: Waarom doet 

hij het zo? Hoe kijkt zij daar tegenaan?  

...dan ben je sterker dan in je eentje! Het leren omgaan met verschillen is een verrijking 
voor iedereen. Daar zit ook een link met de Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wilt. 
De week gaat o.a. over het (h)erkennen van je eigen talenten én die van de ander. Zo 
maken we samen de wereld een beetje mooier.  
In het thema Samen stimuleren we de kinderen om de meerwaarde van verschillen te 
ontdekken. Dat maakt niet alleen het samenwerken in de groep fijner. Kinderen leren zo 
ook dat ze zichzelf mogen zijn, en dat anderen dat ook mogen. Deze insteek komt naar 
voren in de verhalen Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk. In Het verhaal van de 
regenboog komt naar voren dat iedere deelnemer iets unieks meebrengt voor de groep. 
In een groep waarin individuele talenten de ruimte krijgen wordt het geheel meer dan de 
som der delen, zoals dat bij een regenboog ook het geval is.    
 
Vragen bij Verschillen versterken de groep  

• Zou het makkelijker zijn om samen te leven als alle mensen hetzelfde waren? 
Waarom wel/niet?  

• Wat kun jij voor bijzonders inbrengen in de groep?  
• Wat heb jij nodig van anderen uit de groep? 
• Hoe kun je goed omgaan met verschillen in een groep?  
• Moet je met iedereen (kunnen) samenwerken? Waarom wel of niet? 

 
 
VERHALEN BIJ VERSCHILLEN VERSTERKEN DE GROEP 
 
Christendom 
Met zijn allen gelijk, dat is pas sterk (MM-BB)  
Hindoeïsme 
Het verhaal van de regenboog (MM-BB) 
  



 

 

 
Invalshoek 4 Samen of alleen? 
 
In het verhaal De vissers trekt Jezus een visser, die in zijn eentje aan het ploeteren is, 
erbij. Hij gebruikt het vangen van vissen als metafoor voor het ‘vissen’ naar mensen. 
Jezus haalt mensen die het moeilijk hebben erbij en stelt zo een krachtig team samen. 
Waar lette hij op? Op welke manier vulde zijn team hem aan? En wat had Jezus hun te 
leren? Het team werd een groep volgelingen die begaan waren met de wereld. Een mooi 
verhaal om met de kinderen de meerwaarde én de nadelen van ergens bij (gaan) horen 
te onderzoeken.  

Ook in het islamitische verhaal De wederopbouw van de Ka’aba staat het thema 
Iedereen erbij betrekken centraal. Mohammed mag de heilige steen plaatsen en kiest 
ervoor om daar alle rivaliserende stammen bij te betrekken. Voor de onderbouw kun je 
Samen ramadan vieren gebruiken. Het gevoel van ‘samen’ staat hierin centraal. Het is 
niet erg als dit verhaal aan de orde komt als de ramadan niet in deze periode valt. 
Omdat de ramadan elk jaar in een andere periode valt, is de verbinding met een 
specifiek seizoen niet belangrijk bij dit feest.  
In het boeddhistische verhaal De bron en de stilte gaat het juist over de waarde van 
alleen zijn. Soms is het belangrijk om in je eentje rustig te worden om helderheid te 
krijgen, bijvoorbeeld over een belangrijke beslissing  
Het is mooi als je in je lessen en gesprekken de kinderen de ruimte kunt geven om te 
ontdekken wat bij hen past en waar zij zich fijn bij voelen: samen zijn of alleen zijn. En ook 
dat het niet altijd zo zwart-wit is… wat de ene keer fijn is om samen te doen, kan de 
andere keer fijner zijn om alleen te doen. Voor de bovenbouw gaat het verhaal In het 
begin was alles samen dieper in op de betekenis van het woord ‘samen’. Voor de 
onderbouw en middenbouw kun je het prentenboek Er kan nog meer bij gebruiken om 
deze begrippen te verkennen. Zie de prentenboekentips onder de knop ‘Onderbouw’.  
 
Vragen bij Samen of alleen? 

• Welke dingen doe jij graag samen? En welke alleen? Waarom? 
• Waar hoor jij bij (denk aan familie, gezin, clubjes, etc.)?   
• Wat is er nodig om bij een groep te horen?  
• Bij welke groep(en) zou je wel willen horen, bij welke niet?  
• Wanneer voel/weet je of je erbij hoort? 
• Waarom is het belangrijk om dingen samen te doen? Wat is de waarde en/of 

kracht van samen? 
• Waarom is het belangrijk om dingen alleen te doen? Wat is de waarde en/of 

kracht van alleen? 
  



 

 

 
 
 
 

• Kun je leven zonder andere mensen? Waarom wel en waarom niet?  
• Wat is het verschil tussen hoe mensen samenleven en hoe dieren dat doen? 
• Moet je altijd dingen delen met anderen? Mag je iets voor jezelf houden?   

 

VERHALEN BIJ SAMEN OF ALLEEN? 
 
Christendom  
De vissers (MM-BB) 
Islam 
De wederopbouw van de Ka’aba (BB) 
Samen ramadan vieren (MM) 
Boeddhisme 
De bron en de stilte (BB) 
Humanisme en algemeen 
In het begin was alles samen (BB)  
 
 
 
 


