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Tijdens de werkwinkel worden er wonderverhalen uit de Bijbel gelezen. De deelnemers krijgen 
de kans om aan de hand van een kijkwijzer een wonderverhaal te beleven, te verkennen, te 
verdiepen en te verwerken en om ervaringen en rituelen te verbinden aan het Bijbelverhaal. 
We maken daarbij een vertaling naar de klaspraktijk. Wat kan dit Bijbelverhaal betekenen in 
het leven van jonge kinderen? We hanteren de ZILL-tool en kijken welke ontwikkelthema’s we 
kunnen linken aan de Bijbelverhalen. We bekijken ook hoe we functioneel leermiddelen 
kunnen gebruiken, zoals Leeftocht voor jonge kinderen, de gebedenklapper, de Thomas-
website en verschillende bijbels en bijbelpublicaties. In de werkwinkel is er een afwisseling van 
input en activerende werkvormen. We gaan met heel wat concreet materiaal aan de slag. Met 
een rugzak vol inspiratie en concrete suggesties keer je terug naar je klas. 

 
 
Na deze werkwinkel kunnen de deelnemers: 
  

- werken met Bijbelverhalen en meer bepaald met wonderverhalen aangeboden aan 
jonge kinderen. 

- met meer inzicht in de betekenis van wonderverhalen voor de leerkracht en de school 
aan de slag waarbij ze de vertaling kunnen maken naar de klas. 

- in het ordeningskader de ontwikkelvelden en -thema’s, die de basis vormen voor 
Rooms-katholieke godsdienst, herkennen met specifiek aandacht voor het doel rond 
het werken met Bijbelverhalen binnen ZILL. 

- met meer inzicht rond de impuls ‘geloofsverhalen-geloofsbeeld-godsbeeld-Jezusbeeld’ 
aan de slag gaan. 

- het belang inzien van Rooms-katholieke godsdienst binnen de katholieke 
dialoogschool. 

 

An De Clerck werkte twintig jaar als kleuterleidster in Olva Sint-Katarina te Brugge. Nu gaat ze 
al meer dan 10 jaar op pad als pedagogische begeleider en nascholer ‘Godsdienst in de 
kleuterschool’ voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ze is auteur van Leeftocht voor kinderen 
in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 
 

Voor- en namiddag 
 
Doelgroep: kleuteronderwijs  

 
Maximum aantal deelnemers: 25 
 


