
Vieren en bezinnen in het basisonderwijs



Bezinnen of vieren
op school???

• We zoeken allemaal naar een gepast aanbod. 

• Een moeilijk evenwicht tussen Wat willen we de kinderen meegeven? en Wat 
sluit aan bij hun leefwereld?

• Onze viering / bezinning biedt een breed pallet waar hopelijk zo veel mogelijk
scholen mee aan de slag kunnen. 



Welkom in ons
huis met een hart

Gratis downloadbaar op 
www.welzijnszorg.be/webshop

http://www.welzijnszorg.be/webshop


3 invalshoeken

Adventsproject met Robby

Een (t)huis met een hart

Katholiek Onderwijs Vlaanderen: 
Het onverwachte verwelkomen

Liturgiemap: 
Huis van gerechtigheid
Huis van barmhartigheid
Huis voor iedereen
Huis van de hoop



Opbouw van de viering of 
bezinning
▪ De structuur van een traditionele viering. Alle elementen zijn aanwezig. 

▪ Crea- of doemoment waar de kinderen kunnen vertellen, de link leggen
met hun eigen klas en thuis, schrijven of kleuren…

▪ Ook zonder de delen die eigen zijn aan een viering, blijft er voldoende
over om een klasmoment mee uit te werken:
➢ eerste lezing (uit het dagboek van Robby)
➢ bezinningstekst
➢ openingsgebed
➢ doemoment
➢… 



Duiding 

• Er gebeurt iets onverwachts met Robby, Jordy en Fatmira. 
Zoals ook de engel bij Maria met een heel onverwachte boodschap kwam. 

• Wanneer anderen op ons kunnen rekenen, wanneer we het onverwachte
verwelkomen, gaat ons hart open. 

• Iedereen heeft een plek nodig om zich welkom te voelen, om thuis te mogen komen. 
Het huis met een hart staat symbool voor deze plekken. 

• In de wereld zoals Jezus die droomt, vinden alle mensen een huis met een hart waar ze
welkom zijn. 

• En wij? Staat ons hart open? Ben ik voor anderen als een huis met een hart?



Crea- of doemoment

• Hoe maak ik een plek waar
iedereen zich thuisvoelt? 

• Ik toon dat ik er werk van wil
maken door een deurhanger: 
WELKOM!



Tip: Adventskalender

• Elke dag een opstapje voor kinderen: een
vraag, opdracht, doordenker…

• Kleine stapjes en impulsen om bewuster toe 
te leven naar Kerstmis. 

• En natuurlijk: het dagboek van Robby!





Dankjewel !

Slotgebedje

Goede God,
de wereld is uw huis
waar wij mogen leven, spelen, 
groeien en werken.
U roept ons op 
om van uw huis
een thuis te maken
voor alle mensen.
We zijn er klaar voor.
Amen. 


