Zes afleveringen over Handreiking Zondagsschool
Naar aanleiding van de laatst gehouden enquête volgen er 6 korte afleveringen met uitleg en
achtergrondinformatie over Handreiking Zondagsschool. Dit is bedoelt om de gemaakte keuzes en
de werking van Handreiking uit te leggen. Dit is de eerste stap waarmee we tegemoet willen
komen aan de gegeven feedback. De afleveringen zullen ook in de nieuwsbrief verschijnen en
hebben de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hoe werk je met Handreiking Zondagsschool?
Hoe is de methode opgebouwd?
De vertelschets en het vertellen
De Bijbelleesles
De roosterboekjes
Overige materialen voor de zondagsschool

2. Hoe is de methode opgebouwd?
In de zondagsschoolmethode werken we aan de hand van thema’s. We werken een aantal weken
achter elkaar met een ‘overkoepelend’ thema, bijvoorbeeld: ‘De rondwandeling’.
In dat overkoepelende thema heeft elke les weer een eigen thema, bijvoorbeeld: ‘Een
doofstomme genezen’.
De lessen worden in de roosters opgebouwd aan de hand van dit overkoepelende thema. Door het
jaar heen worden verschillende overkoepelende thema’s behandeld. Deze thema’s komen uit
Oude en Nieuwe Testament en sluiten daardoor niet altijd (chronologisch) op elkaar aan. We
willen in de gehele methode van 9 jaar zoveel mogelijk Bijbelgedeelten vanuit Oude en Nieuwe
Testament behandelen. Daarom is er voor deze opzet gekozen. In C worden qua niveau andere
vertellingen behandeld als in A. Hierover kun je meer lezen in het Leerplan Handreiking-ZS.
Het kan ook voorkomen dat een overkoepelend thema onderbroken wordt door enkele
vertellingen rondom een heilsfeit. We geven namelijk ieder jaar in de roosters aandacht aan de
heilsfeiten. Omdat de heilsfeiten steeds dezelfde geschiedenissen bevatten, proberen we wel af te
wisselen door het heilsfeit vanuit verschillende perspectieven (b.v. vanuit verschillende
Evangeliën) te benaderen. Toch ontkomen we er niet aan dat de heilsfeiten daardoor meer, en
vaker op dezelfde manier aan bod komen. Maar natuurlijk willen we dat er elk jaar over Kerst,
Pasen en Hemelvaart verteld wordt!
Voor meer informatie rondom de Handreiking Zondagsschool kun je altijd kijken op de website.
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