
leerdomein: GELOOFSLEER Het eerste jaar van de tweede graad - 1 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. De positie van de mens in het heelal 

2. De natuur van de mens en het geloof 

3. De positie en het geloof van de godsdienst in het 

mensenleven 

4. De verschillende vormen van geloven 

4.1. Het geloven in de eenheid van God ( Monotheïsme) 

4.2. Het geloven in meerdere goden (Polytheïsme) 

4.3. Gnosticisme 

4.4. Agnosticisme 

4.5 Atheïsme 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de 

leerlingen: 

1. de positie van de mens in het heelal herkennen. 
2. begrijpen dat de mens zich onderscheidt van de andere 

schepsels door een verstandig / denkend en gelovig 

schepsel te zijn. 

3. de lichamelijke en de geestelijke natuur van de mens. 

4. inzicht verwerven in de aangeboren behoefte van de 

mens om te geloven. 

5. opmerken dat de godsdienst één van de aangeboren 

behoeften is van de mens. 

6. voorbeelden geven aangaande de positie van de 

godsdienst in het mensenleven en zijn belang. 

7. nadenken over de plaats van de religie in hun eigen leven. 

8. een onderscheid maken tussen de verschillende vormen 

van geloven: monotheïsme, polytheïsme, gnosticisme, 

agnosticisme en atheïsme. 

9. nadenken over het ontstaan van de verschillende vormen 

van geloven die zich niet op een openbaring baseren. 

 

Het heelal en ik: 

De lkr laat een DVD/CD zien over ‘levende 

wezens en de mens’. Achteraf kan een discussie 

gestart worden over de positie van de mens tussen 

de andere levende schepsels. De groep maakt een 

samenvatting van de gevonden ideeën. ( 

Realisatie doelstellingen 1 en 2 ). 

De natuur van de mens en behoefte om te 

geloven: Waarom geloven wij? 
Door welke geestelijke eigenschap onderscheidt 

de mens zich van de andere schepsels? 

Aan welke aangeboren behoeften geeft de 

godsdienst een invulling? … ( Realisatie 

doelstellingen 3 en 5 ). 

Kan een mens afstand nemen van de 

godsdienst? Brainstormen over de samenhang 

van de mens met de godsdienst en een lijst maken 

van de gevonden oplossingen. ( Realisatie 

doelstellingen 6 en 7 ). 

De denkende mens: 
Gedachtewisseling over de positie van de mens in 

het heelal. De leerlingen schrijven een 

verhandeling in het kader van de volgende 

vragen: 

-Welke eigenschap onderscheidt de mens van de 

andere wezens? 

-Wat is de lichamelijke en de geestelijke kant van 

de mens? 

-Wat zijn de oorzaken van de behoefte om te 

geloven? 

Iedere leerling leest zijn verhandeling voor. 

(Realisatie doelstellingen 1,2,3, 6 en 7). 

 

 

◙ Men dient hierbij in het achterhoofd te 

houden dat het thema “geïnstitutionaliseerde 

godsdiensten” verder zal uitgewerkt worden 

in een hogere graad, in het hoofdstuk 

‘levende godsdiensten en 

gemeenschappelijke kenmerken’. 

! De aandacht van de leerlingen kan ook 

gevestigd worden op de negatieve invloed 

van sommige vormen van bijgeloof zoals 

reïncarnatie en het satanisme. ( Realisatie 

doelstelling 8 ). 

! De primaire waarden die geleerd moeten 

worden: ‘de verantwoordelijkheidszin’ en 

‘de wetenschappelijkheid.’ 

! De basisvaardigheden die de leerlingen 

moeten bezitten: ‘ onderzoeken’, 

‘gelijkenissen vastleggen’, ‘veranderlijke 

bepalen’. 

! In dit hoofdstuk zal het belang uitgedrukt 

worden van de positie van de mens in het 

heelal en het belang van de godsdienst in het 

mensenleven. 

Evaluatiemethoden die van toepassing 

kunnen zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussiëren 

- invultesten 

- meerkeuzevragen 
- open vragen 

- projectevaluatieformulier 

- zelfevaluatieformulier 

- observatieformulier 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 



Leerdomein: GELOOFSLEER Het eerste jaar van de tweede graad - 2 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. De profeten zijn de 

boodschappers van Allah. 

2. De profeten worden uitgekozen 

door Allah. 
3. De profeten hebben 

eigenschappen en opdrachten 

3.1. De eigenschappen van de 

profeten 
3.2. De opdrachten van de profeten 

4. De profetenketting van Âdam 

(°a.s.) tot Mohammed (°a.s.) 
5. Begrippenleer i.v.m. het 

profeetschap 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk: 
1. weten de leerlingen dat de 

profeten een brugfunctie hebben 

tussen Allah en de mensen. 

2. weten de leerlingen dat alleen 

Allah de profeten uitkiest. 

3. maken de leerlingen een lijst van 

de eigenschappen en de 

opdrachten van de profeten. 

4. zijn de leerlingen in staat om een 

vergelijking (gelijkenissen) te 

maken tussen de profeten. 

5. gaan de leerlingen de namen van 

de profeten opzoeken in de 

Koran en maken een 

overzichtslijst 

6. kunnen de leerlingen met hun 

eigen woorden het profetische 

begrippenkader uitleggen. 

7. kunnen de leerlingen een 

vergelijking opstellen aangaande 

de onderlinge gelijkenissen en de 

verschillen tussen profeten. 

Allah praat op 3 manieren met de mens: Sôera As Sjôerâ’ 42:51 

zinnen worden geprojecteerd. De leerlingen geven hun mening over de 

betekenis van deze zinnen. 

Wie stelt wie aan? De leerlingen denken na over de aanstellingen van 

bepaalde functies in de bedrijven die ze kennen. Hierna denken ze 

klassikaal na over de redenen waarom Allah zelf de profeten benoemt. 

(Realisatie doelstelling 1,2). 

Waarom worden er profeten gestuurd? De leerkracht schrijft op het bord 

enkele opdrachten van de profeten zoals waarschuwer, adviesgever,… Hij 

bevestigt dit met Koranische bewijzen ( Sôera Al Baqara 2:119, Sôera al Fath 

48:8). Baserend op de betekenis van deze teksten, kunnen de leerlingen de 

opdrachten van de profeten vervolledigen.  (Realisatie doelstelling 2,3). 

Wat zou er gebeuren indien er geen profeten zouden zijn? De 

leerlingen denken na over deze vraag en geven hun mening. (Realisatie 

doelstelling 2,3). 

Aangesteld worden met een speciale opdracht. Met behulp van een 

vergelijkingsoefening tracht men de leerlingen hierin inzicht te laten verwerven. 

Welke bekwaamheden zijn vereist voor een welbepaalde baan? Waarom zijn deze 

bekwaamheden nodig? Hierna werken de leerlingen in groep: ze gaan op zoek naar 

de vereiste eigenschappen voor het profeetschap. Het uiteindelijke doel is het 

maken van een begrippenatlas aangaande de opdrachten en de eigenschappen van 

de profeten. 

/Onderzoeken van de namen van de profeten in de Koran. De leerling 

kiest een profeet uit de Koran en bestudeert het levensverhaal. De leerling 

presenteert dit verhaal aan de klasgenoten en symboliseert het verhaal. 

Bijvoorbeeld: Môesâ’ – stok, Yôenoes – vis, … Tijdens de uiteenzetting schrijft de 

leerling de naam van de profeet op het bord. (Realisatie doelstelling 5). 

Wie is wie? De leerkracht stelt vragen over de profeten. De leerlingen raden de 

namen en tekenen het bijhorende symbool op het bord. ( Realisatie doelstelling 5). 

Ik draag de naam van een profeet. Men gaat na of er in de klas leerlingen zijn 

die een profetennaam hebben. Het levensverhaal van deze profeten wordt verteld. 

Begrippenwerkstuk. De leerlingen worden in groepen verdeeld en werken 

rond de begrippen ‘profeet’, ‘Nabî’, ‘Rasoôel’. Iedere groep stelt zijn bespreking 

voor. Klassikaal maakt men een schema over de verschillen en de gelijkenissen 

tussen deze 3 woorden. (Realisatie doelstelling 6,7). 

! Basisbegrippen: profeet, nabî, rasôel, tablîgh, 
°isma(t), fatâna(t), amâna(t), sidq. 
! Basiswaarden: verantwoordelijkheidszin, 

betrouwbaarheid, eerlijkheid, geduld, 

vastberadenheid, wetenschappelijkheid. 

! Basisvaardigheden: communicatie, onderzoeken, 

een beslissing nemen, rekening houden met de tijd en 

de chronologie, continuïteit en de veranderlijkheid 

begrijpen, gebruik maken van de betekenisuitleg 

(tardjoema, ma’âl) van de Koran, handelen met 

verantwoordelijkheid, kritisch denken. 

Toelichtingen: Het basisprincipe in dit hoofdstuk is 

het instituut van het profeetschap en de 

gemeenschappelijke eigenschappen van de profeten. 

Men gaat geen vergelijking maken tussen de profeten 

in termen van beter, best. Men gaat alleen 

beklemtonen dat Hz. Mohammed, de profeet is van 

de moslims. 

-Waarom stuurt Allah profeten? De realisatie van 

deze doelstelling kan ook gezamenlijk gebeuren om 

de leerlingen wegwijs te maken in de betekenis 

(tardjoema, ma’âl) van de Koran. 

-Een speciale aanstelling. Een aanstelling die men 

niet kan verwerven door er hard voor te werken. 

Allah kiest de profeten uit. De leerlingen weten dat er 

geen profeet meer gestuurd zal worden. 

-De leerlingen leren dat ze niet mogen spotten met de 

profeten van de andere godsdiensten. De islam 

beveelt er respect voor te hebben. 

Evaluatiemethoden die van toepassing kunnen zijn 

bij deze hoofdstuk: 

-mondelinge en schriftelijke presentatie, 

groepsdiscussie, onderzoeksvragen, 

evaluatieformulier, zelfevaluatieformulier, 

presentatie: een profeet kiezen die in de Koran 

voorkomt en het levensverhaal voorstellen. 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Opmerking ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meting en evaluatie 
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1. Het begrip ‘Aanbidding’ 

2. Waarom aanbidden wij Allah? 

3. De inhoud van het begrip “Aanbidding” 

4. De relatie tussen aanbidding en reinheid 

5. De Reinheid 

5.1. De lichaamsreiniging ( De Grote Rituele Wassing – ghoesl ) 
5.2. Voorbereiding op het gebed ( De Kleine Rituele Wassing – 

woedôe’ / abdest ) 

5.3. Tayammoem 

5.4. De reinheid van het milieu 

 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk: 

1. leggen de leerlingen nadruk op het belang van aanbidding. 
2. kunnen de leerlingen de verschillende categorieën van 

aanbidding illustreren met voorbeelden. 

3. weten de leerlingen dat reinheid de basisvoorwaarde is bij 

aanbidding. 

4. leren de leerlingen de verrichting van de kleine rituele 

wassing en de grote rituele wassing. 

5. zien de leerlingen in dat tayammoem de regels van de 

aanbidding gemakkelijker maakt. 

6. waarderen de leerlingen de eenheid tussen de lichamelijke 

reinheid, de properheid van eigen omgeving en de reinheid 

van het milieu. 

7. geven de leerlingen opmerkingen bij het niet naleven van 

reinheid en helpen ze de anderen wanneer deze hulp nodig 

hebben. 

8. merken de leerlingen op dat Islam veel waarde hecht aan de 

reinheid. 

 

Visgraatdiagram: De leerkracht stelt 

de vraag: “Waarom moeten we Allah 

aanbidden?”. De gegeven antwoorden vult 

men in het visgraatdiagram. (Realisatie 

doelstellingen 1 en 2 ). 

 
Woedôe’, Ghoesl en Tayammoem; 

gelijkenissen en verschillen: De 

leerlingen vergelijken de woedôe’, ghoesl 

en de tayammoem. (Realisatie doelstelling 

4). 

 
Wij geven aandacht aan de 

properheid van onze klas: De leerlingen 

gaan na of hun klaslokaal voldoende 

proper kan geacht worden. (Realisatie 

doelstelling 6). 

 
Reinheid: Overal! 

De leerlingen vestigen aandacht aan de 

properheid van hun speelplaats en van het 

nabijgelegen park. Eventueel kunnen de 

leerlingen het speelplaats schoonmaken. 

(Realisatie doelstellingen 6 en 7). 

 

! Doelstelling 7: De leerlingen geven op 

gepaste manier opmerkingen bij het niet 

naleven van reinheid. Hierbij hanteren 

ze een goede methode en gebruiken ze 

juiste woorden, zodat de bekritiseerde 

persoon zich niet gekleineerd voelt en 

bijgevolg niet overgaat tot 

zelfverdediging. 

 

! Het begrip gebed wordt algemeen 

onderzocht 

 

! Basiswaarde: reinheid. 

 

! Basisvaardigheden: 

milieubewustzijn, gezondheidsbeleid, 

participatie, samenwerken en 
groepswerk. 

 

Evaluatiemethoden die van 

toepassing kunnen zijn bij dit 

hoofdstuk: 

- discussie 

- projectevaluatieformulier 

- zelfevaluatieformulier 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 

- attitudemaatstaf 

- observatieformulier 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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1. De samenleving waarin de profeet Mohammed(°a.s.) is geboren. 
2. De geboorte, de kindertijd en de jeugd van de profeet Mohammed . 

3. De eerste openbaring aan de profeet Mohammed (v.z.m.h) 

4. De Hidjra (de emigratie) van de profeet Mohammed (v.z.m.h) 
5. De activiteiten van de Profeet Mohammed (°a.s.) gericht op een 

vredevolle samenleving. 

6. De inspanningen van de profeet Mohammed (°a.s.) rond de 

verspreiding van de Islam. 

7. Universele principes in de Afscheidspreek van onze profeet. 

8. Het overlijden van de profeet Mohammed (v.z.m.h) 
 

DOELSTELLINGEN 
Op het einde van dit hoofdstuk: 

1. kennen de leerlingen de samenleving (sociaal, economisch, cultureel 

en religieus) waarin de profeet Mohammed is (°a.s.) is geboren. 

2. leren de leerlingen in grote lijnen over de kindertijd, de jeugd en het 

leven van Mohammed vóór het profeetschap. 

3. beseffen de leerlingen het belang van de eerste openbaring en 

bestuderen ze het begin van de openbaring. 

4. leggen de leerlingen de oorzaken en de gevolgen uit van de hidjra van 

de profeet Mohammed (v.z.m.h). 

5. interpreteren de leerlingen de activiteiten van de profeet Mohammed 

(°a.s.) gericht op een vredevolle samenleving. 

6. leggen de leerlingen de inspanningen van de profeet Mohammed 

(°a.s.) uit rond de verspreiding van de Islam. 

7. onderzoeken de leerlingen de universele principes van de 

afscheidspreek van de profeet Mohammed (v.z.m.h) en maken ze een 

vergelijking met de Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens. 

8. leren de leerlingen over het overlijden van de profeet Mohammed 

(v.z.m.h) en analyseren ze de invloed ervan op de moslims. 

 
Wij kennen de geografie waarin de profeet 

Mohammed (v.z.m.h) is geboren: 
Aan de hand van een landkaart proberen we de tijd van 

de profeet te begrijpen: historisch, religieus en 

cultureel. (Realisatie doelstelling 1) 

Wij leren de samenleving kennen van de profeet 

Mohammed (v.z.m.h): De leerlingen onderzoeken de 

samenleving van de profeet Mohammed (v.z.m.h): 

Sociale, economische, culturele en religieuze aspecten. 

(Realisatie doelstelling 1) 

De identiteitskaart van de profeet Mohammed 
(v.z.m.h):De leerlingen vullen de identiteitsgegevens 

in. (Realisatie doelstelling 2) 

De eerste openbaring: De betekenis van de eerste 

5 zinnen van soera Al °Alaq wordt verteld. Wat wordt 

er in de eerste geopenbaarde Koranverzen benadrukt? 

(Realisatie doelstelling 3) 

Laten we de profeet Mohammed (v.z.m.h) 
kennen: De leerlingen schrijven een verhandeling op 

in verband met het leven van de profeet Mohammed 

(v.z.m.h). (Realisatie doelstellingen 2-8). 

Op het prikbord hangen we de foto’s op van de 

belangrijke centra: De leerlingen krijgen de 

opdracht om foto’s of kaartjes mee te brengen van de 

belangrijke plaatsen en centra op de heilige plaatsen. 

De leerlingen geven uitleg over hun foto en 

publiceren deze bijgevolg op het prikbord. (Realisatie 

doelstellingen 1-8). 

Mohammed (°a.s.) in onze literatuur: We lezen 

enkele voorbeelden uit onze literatuur. (Realisatie 

doelstellingen 1-8). 

 

! Een tijdslijn maken van 

het leven van de profeet 

Mohammed. De leerlingen 

houden rekening met de 

chronologie van de 

gebeurtenissen. 

! Basiswaarden: ware 

liefde, verantwoordelijk- 

heidszin. 

! Basisvaardigheden: 

kritisch denken, 

onderzoeken, 

gebeurtenissen begrijpen 

in hun context, 

veranderlijkheid 

herkennen. 

Evaluatiemethoden die 

van toepassing kunnen 

zijn bij deze hoofdstuk: 

-Discussie 

-Projectevaluatieformulier 

-open vragen 
-meerkeuzevragen 

-invultoetsen 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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1. De Koran is de hoofdbron van de islamitische godsdienst 

2. De geschiedenis van de Koran 

3. enkele begrippen in verband met de Koran 
3.1 Begrippen in verband met de structuur van de Koran (âya, sôera, djoez, 

hizb, moeshaf) 

3.2 Begrippen in verband met het reciteren van de Koran (tadjwîd, moeqâbala, 

chatîm, hâfiz) 

3.3 Begrippen in verband met het begrijpen en interpreten van de Koran 

(ma’âl, tafsîr) 

4. De basisonderwerpen van de Koran 

4.1 Het geloof 

4.2 De aanbidding van Allah 

4.3 Goed gedrag (achlâq) 

5. De positie en het belang van de Koran in onze cultuur 

 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen: 
1. de positie en het belang van de Koran in de Islam uitleggen. 

2. de openbaring van de Koran, het samenbrengen in één boekvorm en de 

verspreiding van de Koran. 

3. enkele begrippen in verband met de Koran en kunnen deze illustreren 

met concrete voorbeelden uit de Koran: âya, sôera, djoez, moeshaf,... 

4. enkele begrippen in verband met het reciteren van de Koran: tadjwîd, 

moeqâbala, chatîm en hâfiz. 

5. de begrippen onderscheiden die te maken hebben met het begrijpen en 

interpreteren van de Koran: ma’âl, tafsîr. 

6. de basisonderwerpen van de Koran (het geloof, de aanbidding van Allah, 

goed gedrag) 

7. de positie en het belang van de Koran in onze cultuur vertellen, met 

voorbeelden. 

 
Wij leren over de Koran: De 

leerkracht brengt een Koran naar de klas 

en laat in de Koran een âya, een sôera en 

een djoez zien. (Realisatie doelstelling 

1). 

Wat betekent ‘ma’âl’ en ‘tafsîr’?: 

De leerkracht brengt een tafsîr en een 

ma’âl van de Koran naar de klas. De 

leerlingen gaan op zoek naar de 

gelijkenissen en de verschillen tussen 

deze 2 woordinhouden. (Realisatie 

doelstelling 5). 

Wij lossen een raadsel op i.v.m. de 

Koran ( Realisatie doelstelling 5). 

Wat vinden we allemaal in de 

Koran?: De leerlingen kijken naar de 

inhoudsopgave van de Koran. De 

leerkracht vraagt om bepaalde 

onderwerpen op te zoeken in de Koran. 

De leerlingen leren de inhoudsopgave 

gebruiken. (Realisatie doelstelling 6). 

De interpretatie van de Koran in 

onze cultuur: Men onderzoekt de 
gedachten van bepaalde geleerden over 

de Koran: (Realisatie doelstelling 7). 

 

! Volgende thema’s worden 

in dit hoofdstuk benadrukt: 
-De Koran is de hoofdbron 

van de Islamitische 

Godsdienst 

-De basisonderwerpen van de 

Koran 

-Dagelijks gebruikte 

begrippen i.v.m. de Koran 

We leggen een verband 

tussen doelstelling 2 van dit 

hoofdstuk en doelstelling 3 

van het hoofdstuk “ Het 

levensverhaal van de profeet 

Mohammed (v.z.m.h).” 

! Basiswaarde in dit 

hoofdstuk: respect en 

fijngevoeligheid. 

! Basisvaardigheden in dit 

hoofdstuk: oorzaak-gevolg 

relatie, communicatie. 

Evaluatiemethoden die van 

toepassing kunnen zijn bij 

deze hoofdstuk: 

- discussie 

- projectevaluatieformulier 

- open vragen 
- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 

- groep evaluatieformulier 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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1. Wat betekent ‘de waarde’? 

2. De invloed van de godsdienst op morele waarden 

3. De Islamitische waarden 

4. De invloed van de Islamitische waarden op ons gedrag 
5. Relatie tussen de waarden en het gezin 

6. Aanbevelingen van de Koran en de profeet Mohammed (v.z.m.h) in 

verband met het gezin 

DOELSTELLINGEN 
Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen: 

1. de stappen opsommen bij het tot stand komen van de waarden 

2. hun eigen normen en waarden. 
3. observeren de leerlingen de waarden en de normen van de 

maatschappij waarin ze leven. 

4. de invloed en bijdrage van de godsdienst onderzoeken op de 

maatschappij. 

5. de relatie uitleggen tussen normen en de godsdienst. 

6. inzien dat het belangrijk is om de Islamitische waarden goed te 

begrijpen. 

7. de leerlingen de invloed uitleggen van de morele en godsdienstige 

waarden bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid. 

8. een verband leggen tussen hun eigen waarden en handelen. 
9. inzien dat het gezin de basis vormt van het individu en van de 

maatschappij. 

10. het belang begrijpen dat de godsdiensten hechten aan het gezin. 

11. voorbeelden geven van aanbevelingen van de profeet Mohammed 

(v.z.m.h) en van de Koran. 

12. de problemen observeren die van sprake zijn bij het stichten, 

beschermen en de relaties binnen het gezin. 

13. zich bewust worden van de rechten en de plichten in het gezin. 

14. inzien dat de aanbevelingen van de Koran en het voorbeeldgedrag 

van de profeet Mohammed (v.z.m.h) een bijdrage leveren aan de 

relaties met de bloedverwanten, naasten en buren en gericht zijn op 

het behoud van de maatschappelijke eenheid en vrede. 

 
In hoeverre is er sprake van waarden in ons eigen leven?: De 

leerlingen observeren de normen in hun omgeving en schrijven 
hierover een verhandeling op. De verhandeling wordt in de klas 

voorgelezen. ( Realisatie doelstellingen 1- 8). 

Relatie tussen de Koran en de ethiek: Sôera as Saff: “ O 
gelovigen! Waarom zeggen jullie wat jullie niet doen?”. De 

samenhorigheid tussen waarden en handelingen wordt benadrukt. 

(Realisatie doelstelling 7 en 8). 

Een busreis: De leerlingen bereiden een toneelstuk voor met als 
thema ‘de jeugd geeft geen plaats voor de ouderen’. Aan de hand 

van dit rollenspel leren de leerlingen de gepaste handelswijze 

tegenover de ouderen. Na de bespreking herhalen de leerlingen het 
rollenspel nogmaals en acteren nu volgens de getrokken 

conclusies. Het thema wordt bekrachtigd met âya en hadîŝ. 

( Realisatie doelstellingen 1- 8 ). 
Het gezin en het geluk: De leerlingen geven hun mening over het 

geluk in het gezin en motiveren hun ideeën met rationele 

argumenten. (Realisatie doelstelling 10 – 12). 

Op een dag zullen wij ook…: De leerlingen doen een uitstap 

naar een liefdadigheidsinstituut, een bejaardenhuis en een 

weeshuis. De leerlingen nemen eventueel kleine geschenkjes mee. 
Tijdens het bezoek praten de leerlingen met de mensen die in de 

instelling verblijven. Achteraf volgt er een bespreking van het 
gesprek en de observatie van de leerlingen. ( Realisatie 

doelstellingen 9 – 14 ). 

Wij hebben bezoek: Een papa en een mama van een leerling naar 
keuze komen naar de klas en praten over hun verwachtingen van 

hun kinderen. Op hun beurt praten de leerlingen over hun 
verwachtingen van de ouders. (Realisatie doelstelling 12). 

Wat voor een gezin wil ik?: De leerlingen schrijven een opstel 

op met als onderwerp: ‘Wat voor een gezin wil ik?’. De opstellen 

worden in de klas besproken. ( Realisatie doelstelling 10 – 12 ). 

Islam en de het gezin: Er vindt een presentatie plaats van het 
belang dat de Islam schenkt aan het gezin. (âya en hadîŝ) 

(Realisatie doelstelling (10-12). 

Familiebanden in de Koran: De âya en de hadîŝ i.v.m. 
familiebanden worden geprojecteerd en de leerlingen evalueren 

hun eigen familierelaties. (Realisatie doelstelling 14). 

 

! Basiswaarden: Belang geven aan de 

eenheid van het gezin, solidariteit, 
empathie, tolerantie, respect, liefde, 

verantwoordelijkheid, patriottisme en 

vertrouwelijkheid. 

 

! Basisvaardigheden: communicatie, 

probleemoplossing, respectvol en 

waardevol zijn, zelfkennis, 

afhankelijkheid. 

 

! In dit hoofdstuk leggen we de 
nadruk op het belang van de 

godsdienst bij het ontstaan van de 

waarden. Hoofdzakelijk wordt er 
aandacht gegeven aan het ‘gezin’. 

 

Evaluatiemethoden die van 
toepassing kunnen zijn bij dit 

hoofdstuk: 

- discussie 
- projectevaluatieformulier 
- open vragen 

- meerkeuzevragen 
- invultoetsen 
- groep evaluatieformulier 

- zelfevaluatieformulier 
- observatieformulier 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 
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Hidjrî kalender en de feestdagen 

1. Hidjrî kalender 
2. De maanmaanden 

2.1. De feestdagen 

2.2. De feestdagen zijn onze gelukkige dagen 

2.3. Heilige dagen en nachten 

2.4. Andere belangrijke dagen 

2.4.1. Vrijdag is belangrijk voor alle moslims 

2.4.2. We verwelkomen Ramadan met 

enthousiasme en vreugde 

3.  De Christelijke en de Joodse kalender met 

belangrijke data 
 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de 

leerlingen: 
1. de Hidjrî kalender. 
2. het verschil tussen de Gregoriaanse kalender en 

de Islamitische kalender. 

3. inzien dat het geluk en het verdriet gedeeld 

wordt tijdens de feestdagen en de heilige 

nachten. 

4. het belang van vrijdag voor alle moslims. 
5. inzien dat de maand Ramadan met enthousiasme 

en vreugde wordt verwelkomt. 

6. begrijpen dat we de mensen met liefde moeten 

gedenken, hen moeten helpen in moeilijke 

tijden en de zieken moeten bezoeken. 

7. de belangrijke dagen bij de joden en de 

christenen. 

 
We leren de hidjri kalender kennen: De leerkracht stelt de 

vraag: ‘Wat weten jullie over de Islamitische kalender?’ Er vindt 

een gesprek plaats over de geschiedenis en de kenmerken van de 

Islamitische kalender. (Realisatie doelstelling 1). 

Welke Tijden bestaan er?: De leerlingen vergelijken de 

Gregoriaanse en de Islamitische kalender en schrijven de 

verschillen op. (Realisatie doelstelling 2). 

De wereld van de begrippen: De leerlingen zoeken in het 

woordenboek de volgende woorden op: delen, geluk, verdriet, feest, 

een nationale feestdag, een godsdienstige feestdag, een heilige 

nacht, vrijdag,…(Realisatie doelstelling 3,4 en 5). 

Mijn feestdag: De leerlingen schrijven een herinnering op 
i.v.m. hun beleving van een feestdag en de herinneringen worden 

uitgewisseld. (Realisatie doelstelling 3). 

Een herinnering: ‘Hoe delen de mensen in uw omgeving hun 

geluk en hun verdriet?’ De leerlingen schrijven hun observaties 

op en wisselen deze met hun klasgenoten (Realisatie doelstelling 

3 en 6). 

Wij vergeten ze niet: Naarmate van het mogelijke doen we een 

uitstap naar een rusthuis, een kribbe, een ziekenhuis,… Er volgt 

een nabespreking i.v.m. de observatie, de gevoelens en de 

gedachten van de leerlingen. (Realisatie doelstellingen 6). 

Het stimuleert ons: De leerlingen leren een hadîŝ over 

solidariteit en delen met elkaar. De leerlingen schrijven een tekst 

hierover. (Realisatie doelstelling 3 en 6). 

Ik onderzoek de belangrijke dagen bij de joden en bij de 

christenen: De leerlingen gaan op zoek naar de feestdagen en de 
belangrijke dagen bij deze 2 godsdiensten. De leerlingen spreken 

erover. (Realisatie doelstelling 7). 

 

◙  In dit hoofdstuk leren we dat de godsdienstige 

en de nationale feestdagen enerzijds en de 

belangrijke dagen, nachten en weken anderzijds, 

de momenten zijn waarop we onze vreugde en 

verdriet met elkaar delen. 

 

!  Tijdens de lessen maken we zoveel mogelijk 

gebruik van de concrete voorbeelden van de 

leerlingen. De positie en het belang van de 

nationale en de godsdienstige feestdagen voor 

onze maatschappelijke eenheid en 

samenhorigheid wordt benadrukt. 

 

!  Basiswaarden: behulpzaamheid, solidariteit, 

tolerantie, broederlijkheid en 

vriendschappelijkheid. 
!  Basisvaardigheden: onderzoeken, 

communicatie, empathie, mooi/gepast en juist 

woordgebruik, socialisatie. 

 

Evaluatiemethoden die van toepassing kunnen 

zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 
- observatieformulier 

- opzoeken in het woordenboek 

- mondelinge en schriftelijke communicatie 

- interviewformulier 
- onderzoeksblad 

- begrippen atlas 
- zelfevaluatieformulier 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige 

lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 


