Intro
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. Hoe werk je met Handreiking Zondagsschool?
2. Hoe is de methode opgebouwd?
3. De vertelschets en het vertellen
4. De Bijbelleesles
5. De roosterboekjes
6. Overige materialen voor de zondagsschool
Aflevering 6: Overige materialen voor de zondagsschool
In de laatste aflevering over Handreiking Zondagsschool gaan we kort verschillende onderdelen langs.
Verwerkingen
De verwerkingen uit de roosterboekjes zijn ook terug te vinden op de website. Tevens kun je daar op
lescode, onderwerp of titel naar verwerkingen zoeken. Per (jaar)rooster worden de verwerkingen ook
gebundeld aangeboden onder downloads.
Jaarrooster
Het kan makkelijk zijn om het jaarrooster (voor A, B of C) met de Bijbelgedeelten, psalmen en teksten in
één overzicht te hebben. Jaarlijks worden deze in een jaarrooster beschikbaar gesteld op de website voor
leiding-ZS onder downloads. Met name voor gemeenten die de psalmen ook in de eredienst laten zingen, is
dit handig. Stuur dit jaarrooster dan bijvoorbeeld door naar de kerkenraad en/of predikant.
Uitleg psalm en tekst
Bij iedere psalm en tekst wordt een korte uitleg gegeven van moeilijke onderdelen in de psalm of tekst.
Deze wordt wekelijks getoond onder het online-rooster bij de psalm en tekst die aan de beurt zijn.
Daarnaast zijn deze ook te downloaden voor het hele (jaar)roosster op de website onder downloads.
Leerplan
Ben je nieuwsgierig naar de opbouw van Handreiking Zondagsschool? Op de website kun je het leerplan
downloaden om inzage te krijgen. Ook vind je hier uitleg bij keuzes die gemaakt zijn in de ontwikkeling van
Handreiking Zondagsschool.
Tot slot is het goed om als leidinggevende flexibel om te durven gaan met HR-Zondagsschool. Als je
bijvoorbeeld merkt dat het niveau van de psalm voor de doelgroep te moeilijk is, kun je afspreken de halve
psalm te laten leren. De Handreiking Zondagsschool hoeft in die zin niet ‘slaafs’ gevolgd te worden maar
mag naar eigen inzicht ingezet worden binnen (het niveau van) de doelgroep. Heb je daar twijfels of vragen
over hoe je dat bijvoorbeeld in jou situatie kunt doen, neem dan gerust contact op.
We wensen jullie sterkte en zegen toe in het zondagsschoolwerk. Als er vragen zijn kun je deze altijd stellen
via jpost@lcj.nl
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