
 

 

 
 
Prentenboekentips bij het thema Help met een religieuze insteek  
  
In deze twee prentenboeken speelt religie een centrale rol. In de Ark van Noach krijgt Noach de 
opdracht van God om de dieren te redden. En in Rayan en Rania vragen Allah om hulp speelt het 
geloof in Allah een belangrijke rol in het overwinnen van je angsten. Allah helpt. Op de openbare 
school kun je deze boeken inzetten als je veel gelovige kinderen in je klas hebt, maar ook als dat 
juist niet het geval is. De thema’s in de boeken zijn thema’s waar ieder mens zich mee kan 
verbinden. Bij De Ark van Noach kun je bijvoorbeeld het thema ‘redden’ centraal stellen en bij 
Rayan en Rania staat de vraag centraal: wat helpt jou als je bang bent? Wat stelt jou gerust?  
 
 
 

  
  

  
De Ark van Noach 
Het beroemde Bijbelverhaal voor jonge 
kinderen op rijm 
Marianne Busser & Ron Schröder (2016) 
  
Marianne Busser en Ron Schröder hervertellen dit 
klassieke verhaal op poëtische wijze in woord en beeld. 
'Het gaat over Noach, de ark en de regen en de dieren die 
werden gered, want ooit werd het land onder water 
gezet.' 
In dit beroemde Bijbelverhaal redt Noach de dieren. Hij 
helpt eigenlijk de hele mensheid en het dierenrijk met 
voortbestaan, maar dat gaat misschien wat over de 
hoofden van kleuters.  
 
  

Om met je leerlingen over na te denken:  
• Heb jij wel eens iets gered? Hoe was dat om te doen? Welk gevoel gaf het je?  
• Stel dat de aarde nu zou overspoelen, wat zou er dan gered moeten worden? Laat de 

kinderen uitleggen waarom de dingen die ze noemen belangrijk zijn en van betekenis 
zijn?  

 
Om met je leerlingen te doen:  
Het redden van alle dieren was een hele onderneming. Hoe zouden ze dat nou gedaan hebben 
met al die verschillende dieren? Hoe zorg je ervoor dat de leeuw de gazelle niet opeet en de kat 
niet op muizenjacht gaat? Help Noach om de ark zo te ontwerpen dat de dieren elkaar niet 
opeten. Laat de kinderen allerlei oplossingen tekenen en vergelijk de oplossingen met elkaar. Als 
alle oplossingen op elkaar lijken, bv. ‘de dieren in hokken stoppen’, dan kun je op zoek gaan met 
elkaar naar andere oplossingen. Als de kinderen dat lastig vinden kun je zeggen dan Noach nog 
een andere oplossing bedacht had die niet met indelen in hokjes te maken heeft. Wie weet komt 
er dan een kind met het idee dat de dieren vrienden van elkaar moeten worden, dat ze elkaar 
moeten helpen, ze een kanjer training moeten volgen etc.  
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  

Rayan en Rania vragen Allah om hulp 
Bint Mohammed 
 
Rania en Rayan gaan verhuizen. Ze helpen bij het 
uitpakken, maar ’s avonds als ze naar bed gaan is het 
nog behoorlijk wennen in het grote nieuwe huis. Het boek 
is vanuit een gelovig perspectief geschreven. De kinderen 
leren hoe ze Allah om hulp kunnen vragen. Maar ook 
kinderen die niet gelovig zijn kennen de ervaring van 
ergens bang voor zijn of wakker schrikken uit een 
nachtmerrie. En wat helpt dan? Waardoor word je 
gerustgesteld? 
 
  

Om met je leerlingen te doen: 
Vraag de kinderen wat hen geruststelt als ze ergens bang voor zijn of zich ergens zorgen over 
maken. Zijn er ook voorwerpen die kunnen helpen?  
Vul een kistje in de klas met voorwerpen die kunnen helpen als je verdrietig, bang, bezorg of 
zenuwachtig bent. Het kistje kan dan voortaan ingezet worden en kinderen kunnen elkaar helpen 
door samen in het kistje te kijken.  
Dingen waar het kistje mee gevuld zou kunnen worden zijn: een nachtlampje, een knuffel, een 
krachtsteen, een dromenvanger, een gebedsketting, een foto van je moeder/vader/opa/oma of 
andere belangrijke verzorger etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


