Hoor het Woord
Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief

Hoor het Woord
Groep 1 t/m 8

Waarom Hoor het Woord?
Hoor het Woord is een compleet pakket voor leerkrachten die het godsdienstonderwijs serieus willen nemen.

In het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs is het vak Godsdienst terecht een hoofdvak.
Jarenlang hebben leerkrachten zich moeten behelpen omdat er geen goede of verantwoorde
hulpmiddelen waren. Hoor het Woord verscheen om in die behoefte te voorzien. Er is inmiddels een
groot aantal scholen dat de methode met veel waardering gebruikt.
Met Hoor het Woord beschikt u over een vol-

De interactieve lesdelen komen niet in plaats

waardige en evenwichtige handreiking voor de

van het verhaal, maar ernaast. Ze bevorderen de

godsdienstles. De methode bevat alle achtergrond-

betrokkenheid en helpen de leerkracht te zien wat

informatie die u nodig heeft voor een gedegen

de leerlingen bezighoudt en wat er van de lessen

bijbelles. Het materiaal is compleet, maar u kunt

overkomt.

zelf bepalen of u het in zijn geheel of eventueel
gedeeltelijk wilt gebruiken.

Compleet
Met Hoor het Woord hebt u een goed afgestemd

Bijbels

pakket in handen, dat geschikt is voor het bijbel-

In een tijd waarin veel zekerheden onderuit gaan,

onderwijs in alle groepen. De methode behandelt

hebben auteurs en redactie er bewust voor geko-

in groep 3-6 ruim 400 bijbelvertellingen.

zen om vast te houden aan Schrift en belijdenis.

De groepen krijgen allemaal dezelfde stof, maar

Zij hebben hun uiterste best gedaan de lessen

in elke groep op het eigen niveau. Ieder jaar is er

bijbelgetrouw samen te stellen. Zij hopen en

dus een nieuw gedeelte van de Bijbel dat wordt

verwachten dat Hoor het Woord een bijdrage kan

behandeld en op deze manier maakt het niet uit

leveren aan het zorgvuldiger, aandachtiger en

of een kind blijft zitten, een groep overslaat of als

bewuster luisteren naar Gods Woord.

groepen gecombineerd worden.

Elke les bevat gespreksvragen en suggesties om

De lesstof voor de groepen 1, 2, 7 en 8 behandelt

met de leerlingen een zinvol gesprek aan te gaan

voor de helft dezelfde bijbelvertellingen als die

rondom bijbelse thema’s.

voor groep 3-6. In de andere helft van de lessen
krijgen groep 1-2 vereenvoudigde verhalen en
thema’s aangeboden. Voor groep 7-8 is er extra
materiaal over onder andere de Heidelbergse
Catechismus

Meer informatie kunt u vinden op
www.hoorhetwoord.nl of
www.groen-educatief.nl.
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