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Gemeenschappelijke module LBV 

 

PROJECT: Vrede in de berenklas 

 

Doelgroep: 1e graad 

Planning: twee lestijden 

Doelstellingen 
De leerlingen maken kennis met elkaar en elkaars begroetingsrituelen.  
 

De leerlingen verkennen het begrip vrede door samen te zoeken naar associaties op 

prenten.  
 

De leerlingen ontdekken in het verhaal van vrede in de berenklas hoe de beren ieder op hun 

eigen manier naar vrede kijken. 
 

De leerlingen beelden elk op hun eigen manier op een vredespop het begrip vrede uit; de 

vredespopjes vormen samen een vredesmuur.  
 

De leerlingen drukken op een beeldende manier vrede uit door middel van het memory-spel 

en kunnen deze activiteit samen in vrede waarmaken.  
 

De leerlingen en leermeesters LBV laten door dit vredesproject aan de school en 

schoolomgeving zien dat het inter-levensbeschouwelijk samenleven een positieve uitdaging 

is en een meerwaarde biedt. 

 

Competenties ILD en ILS (overzicht op pagina 4 Inleiding modules): 2, 8, 10, 13, 17, 19  

Beschrijving project 
We stappen in de wereld van de beren en gaan samen ontdekken wat vrede betekent: voor 

onszelf, in onze klas en in onze eigen levensbeschouwing en in deze van anderen.  

Door middel van begroetingen en prenten leren we vrede beeldend uitdrukken. De beren 

vertellen, spelen een spel of sketch en gaan met alle leerlingen iets maken wat alleen maar 

samen kan. 
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Lesverloop 
 
Impuls 1 
 
Een gezellige begroeting kan georganiseerd worden. 
We begroeten elkaar op onze eigen manier.  
Dit kan door een hand, een woord, een knuffel, attentie… 
Begroetingen in bepaalde sporten en andere culturen kunnen ook aan bod komen.  
Een groet die opvalt, is de groet die voor de islam belangrijk is: ‘Vrede zij met u.’ Ook de 
Joodse groet zegt: “Vrede moge over u komen”. Christenen wensen elkaar ook vrede toe. 
Deze begroetingen kunnen in kalligrafie aan het bord opgehangen worden (zie bijlage, de 
bijlage geeft de leerkracht ook informatie over vredeswensen). 
Welke vredeswensen gebruiken eventueel andere levensbeschouwingen? 
We brengen een vredesgroet, maar wat is vrede? 

Impuls 2 

We hebben veel verschillende prenten over vrede/onvrede of die verband houden met 
vrede/onvrede (zie bijlage, deze kan aangevuld worden met eigen prenten, eventueel ook 
met levensbeschouwelijke symbolen) en rubriceren deze onder een symbool van vrede of 
onvrede. 

Vredessymbool:  bijvoorbeeld een vredesduif 

Onvrede:   bijvoorbeeld een bliksemflits 

Sommige prenten zullen door de leerlingen misschien verschillend geïnterpreteerd worden, 

maar deze diversiteit kan besproken worden en is op zich heel boeiend. Probeer alle 

leerlingen hierbij te betrekken.  

Het is mogelijk dat de leerlingen ook andere prenten of symbolen noemen. Deze kan je 

reserveren voor de volgende les, en daar als een uitbreiding bij de opdracht voegen. 

Met deze prenten kan de klas ook een memory-spel maken.  

Alle prenten tweemaal afdrukken en eventueel plastificeren.  

Denk eraan dat je dit op gekleurd of dik papier doet, zodat de leerlingen er niet doorheen 

kunnen kijken. Op deze manier heb je een tof eind- en herhalingsspel. 

Impuls 3 
 
Verhaal: Vrede in de berenklas 
 
Mogelijkheden: vertellen, naspelen… Wees creatief. 
Te voorzien bij de sketch: leerkrachten LBV die herkenbaar zijn door het beertje met het 
symbool (of een herkenningsteken van het eigen LBV). 
Dit project bouwt verder op de module nascholingsinstituut ‘Berenvrienden’. 
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Vandaag is het heel druk in de berenklas. 

Alle beren zijn er: Knubbe, Froezel, Grace, Ester, Ismaël, David, Theo… 

Ze mogen vandaag allemaal samen in dezelfde klas zitten. 
 
‘O, zou de juf/meester ziek zijn,’ zegt Knubbe verdrietig. 
‘Maar nee, ik heb haar al gezien,’ zegt Froezel. 
‘Kijk daar zijn ze met onze berenvriendjes,’ zegt Esther: ‘Wat zijn de juffen/meesters raar 
gekleed!’ 
‘Ze hebben gekke T-shirts aan,’ zegt Ismaël. 
 
Alle kinderen kijken vol spanning naar de juffen en de meesters. 
 
‘Goedemorgen iedereen! Vandaag gaat het een beetje anders dan anders, want we blijven 
allemaal samen in de klas. In de klas hebben we al gepraat over vrede, vriendjes, ruzie 
maken en pesten…. 
Vandaag gaan we een grote tekening maken. Achteraan in de klas zien jullie een grote witte 
poster. Daarop lijmen we aan het eind van de les al jullie prachtige werkjes, zodat iedereen 
kan zien wat we in klas hebben uitgewerkt.’ 
 
Iedereen begint door elkaar te praten. ‘Een tekening, joepie!’ 
‘Ik maak een bloem,’ zegt Theo.  
‘Ik een trein,’ zegt Grace. 
 
‘STOP,’ roept de meester: ‘Het gaat wel over vrede, hé beertjes, en we gaan niet zomaar een 
tekening maken. Jullie krijgen elk een puzzelstukje. Dit puzzelstukje moet je heel mooi 
versieren en nadien maken we er een grote mooie poster van.’ 
 
Ismaël weet al wat hij gaat tekenen. Met rode wangetjes begin hij er onmiddellijk aan.  
Froezel is nieuwsgierig en vraagt: ‘Wat ga jij tekenen, Ismaël?’ 
Ismaël antwoordt: ‘Ik teken Assalaam.’ 
‘Wat is dat?’, vragen Froezel, Knubbe en Grace tegelijkertijd. 
‘Ik teken één van de namen van Allah,’ zegt Ismaël fier: ‘Assalaam betekent vrede.’ 
‘Oh’ zegt Esther: ‘Dan ga ik Jezus, de koning van de vrede tekenen met een echte kroon.’ 
‘Ja maar,’ zegt Froezel: ‘Ik teken Jezus met een hartje, want Jezus heeft een warm hart voor 
ons.’ 
‘En ik…’, zegt Knubbe. Knubbe denkt heel diep na en fronst zijn voorhoofd. ‘Ik weet het! Ik 
teken een fakkel met kinderen er omheen. Allemaal samen werken we aan de vrede. De 
fakkel is nodig, want die geeft licht als het nodig is.’ 
 
(De symbolen van vrede kunnen aangepast en uitgebreider toegelicht worden. Het is 
belangrijk dat de verschillende levensbeschouwingen aan bod laten komen.) 
 
‘En nu aan het werk,’ zeggen de juffen en meester. 
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Nabespreking van het verhaal 

 

- Enkele inlevings- en verwerkingsvragen stellen vanuit het verhaal… 
- De voorstelling van vrede in het verhaal van de verschillende LBV toelichten. 
 
- Wat vinden jullie van het idee om vrede te tekenen? Is dat niet moeilijk? Zullen wij ook zo’n 

grote puzzel maken?... 

 

Van verhaal naar verwerking 

 

Wij hebben voor elk van jullie ook een puzzelstukje (zie bijlage), net als in de berenklas. Dus, 

beertjes, jongens en meisjes, aan het werk! 

 

Denk- en werkmoment 

 

Laat de leerlingen rustig nadenken over wat ze willen tekenen. De leerlingen mogen heel 

creatief te werk gaan. De tekening moet echt een eigen inhoud en betekenis krijgen.  

De leermeester ziet erop toe dat de leerlingen een eigen interpretatie van vrede geven en 

stuurt indien nodig bij. 

 

Slot 
 
Een vredesmuur maken.  
→ Alle puzzelstukjes samen op een poster lijmen.  
 
Afsluiting.   
→ De leerlingen vertellen aan elkaar wat ze getekend en gekleurd hebben en waarom. 
 

Indien er tijd rest  

 

→ Memory-spel met vrede/niet-vrede prenten. 

→ Gezelschapsspel: in vrede een spel spelen.  
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Bijlagen 

 

Salam (Arabisch:  سالم salām of salaam) is een Arabisch woord 

dat letterlijk vrede betekent. Het woord dient tevens als algemene begroeting, niet alleen in 

Arabische staten en door moslims in andere landen, maar ook in landen en bij volkeren waar 

de islam een grote invloed heeft. In Israël wordt sjalom op dezelfde wijze gebruikt als salaam 

in de Arabische landen. 

De gebruikelijke islamitische begroeting is  

as-salāmoe `alaykoem كم ي ل سالم ع  ,ال

'letterlijk: 'vrede over u', met als antwoord  

سالم( ) كم ال ي ل   ,alaykoem as-salām` (wa)و( ع

'(en ook) over u de vrede'). As-Salām is ook een van de 99 Schone Namen van God. 

 

Info voor de leerkracht: de betekenis van ‘vrede’ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_wereld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moslim
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjalom
http://nl.wikipedia.org/wiki/99_Schone_Namen_van_God
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En hij antwoordt: 
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Sjalom of shalom לֹום  .is een Hebreeuws woord dat vrede betekent שָׁ

Het wordt uitgesproken als 'sjalom', met een lange 'a' en een korte 'o'. Het woord kan zowel 

vrede aanduiden tussen twee grootheden (zoals God en de mens, of tussen twee landen), maar 

het kan ook de innerlijke vrede en de mentale balans van een individu aanduiden. Het woord 

wordt ook gebruikt als groet, zowel in de vorm van 'hallo' als in 'tot ziens'. Het woord komt in 

veel namen en uitdrukkingen voor.Het equivalente woord in het Arabisch is salam. 

Etymologie 

Het woord sjalom komt van de stam sjin-lamed-mem (ש.ל.ם). Deze stam heeft equivalenten in 

vele andere Semitische talen en betekent volledigheid, vervulling, welbevinden. Het gebruik 

van het woord sjalom in de Hebreeuwse bijbel verwijst dus meestal naar begrippen die met 

vrede samenhangen, zoals veiligheid, gezondheid of voorspoed van zowel individuen als 

landen. 

Uitdrukkingen 

Sjalom wordt veel gebruikt in allerhande uitdrukkingen in zowel het geschreven als het 

gesproken Hebreeuws: 

 Sjalom aleechem  לֹום ֲעֵליֶכם  שָׁ

vrede moge over u komen, een groet. Deze groet wordt beantwoord met over u de 

vrede: aleechem sjalom.  

 Sjabbat sjalom (לֹום בָׁת שָׁ  een algemene groet die gebruikt wordt bij het begin van de :(שַׁ

sjabbat. 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuws
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_%28jodendom%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salam_%28Arabisch%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lamed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Semitische_taal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hebreeuwse_bijbel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjalom_aleechem
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sjabbat_sjalom&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjabbat
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Voorbeelden van symbolen van vrede en onvrede 

 

                

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=peace&source=images&cd=&cad=rja&docid=icgZFLqanDS3cM&tbnid=ijxF6trGYCF0MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ignatiansolidarity.net/blog/2013/04/16/peace/&ei=Ss8RUvrBDsmm0wXBnIGgCw&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNHDTZ4SC5WmKvZ7mIIKvWCurYCNTw&ust=1376985278287547
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+onweer&source=images&cd=&cad=rja&docid=J5PFtBxoind1OM&tbnid=VjcNOE6CG0IPzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.com/free-vector/thunder-storm-clip-art_377412.htm&ei=t9YRUpDBO4ic0AWq14HwCg&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNEMH4pePIxfZuFgU6MAKXyXjv4pmQ&ust=1376987168964374
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Prenten over vrede en onvrede 
 

                        

 

 

 

 

                          

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+liefde&source=images&cd=&cad=rja&docid=l0_0dz_zDjVT_M&tbnid=WWyQSaCbyGig1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tattoodonkey.com/illustratie-engel-van-liefde-en-duivel-tattoo/&ei=ZNARUq7nEKOU0AXP1IG4AQ&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNEquskDMMWjEHYf4Gy_Jm7Vo3CtcQ&ust=1376985530889404
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=UthQ6Yxv3jFRbM&tbnid=Uu6VAmxPQrHoEM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.clker.com/clipart-10988.html&ei=sdARUpyRCYWO7Aahz4C4AQ&psig=AFQjCNEmkyRLTtb-QOJpYlpiYT5rmfhBxQ&ust=1376985649212288
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+verdriet&source=images&cd=&cad=rja&docid=EmkX1xnaJmE7BM&tbnid=RhGlPJHnkeTiLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gcelzenhof.be/activiteit/halloweenfeest&ei=FtERUt7gCtT30gXjg4CgCw&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNFyg54uHxYMSHZkkhb5P-kbWjVv3Q&ust=1376985732214398
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+verdriet&source=images&cd=&cad=rja&docid=KngtYjxNrCiWfM&tbnid=oonlXGDnBYcjtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/kleurplaten/ziek/verdriet-268050/&ei=LNERUvG5KcLW0QXSooCIDQ&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNFyg54uHxYMSHZkkhb5P-kbWjVv3Q&ust=1376985732214398
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+sadness&source=images&cd=&cad=rja&docid=L-j6yfg3dzFbJM&tbnid=sqq5yy5Q_HzYTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-black-and-white-sad-face.html&ei=WtERUtLYH6qm0wXkxYHoDQ&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNEwgWQxndDkTeLHc1CMAYIZ_vWf-w&ust=1376985813441331
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+illness&source=images&cd=&cad=rja&docid=SeL8zUSUwlUy7M&tbnid=zI07Zdp2uPOUbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clipartoday.com/clipart/people/people/family_269623.html&ei=rtERUtWrKuq20QW8i4DQBA&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNFslgzuz5kjw0CGHWK_Ywumgai10g&ust=1376985865585159
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+black+white+party&source=images&cd=&cad=rja&docid=xaUewIOPs1DquM&tbnid=OPV3_9_dL_C-JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mycutegraphics.com/graphics/birthday/black-white-birthday-boy.html&ei=ZtIRUvLqD4er0AW17YH4Dw&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNGVYN-IKJa9krfu2BNC-GQPq_luLQ&ust=1376986075678548
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+black+with+party&source=images&cd=&cad=rja&docid=_ilHpgxFbs_aBM&tbnid=haWWFXUy1_mweM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mycutegraphics.com/graphics/birthday/black-white-birthday-girl-with-party-whistle.html&ei=ndIRUv_NJaTs0gWG4oDwAg&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNFFQkC2mTM6LgHKTfRo-Qo5jiFLCA&ust=1376986135780555
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+black+with+happiness&source=images&cd=&cad=rja&docid=spZJCnboIwOvdM&tbnid=C8G5NxXX_NRa9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://eddiessolitude.blogspot.com/2012/06/black-and-white-pictures-of-people_06.html&ei=5dIRUuHtDYbJ0QWWy4DIDw&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNFVuS1gmIm9LzrSXpd3LDO0thzj-g&ust=1376986200758641
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+black+with+death&source=images&cd=&cad=rja&docid=p079Ws0LShbcCM&tbnid=ke9nk_xq2R3SCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-skull-black-nose.html&ei=QtMRUrnhLYaI0AX5qoDIBA&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNGPgeL1ve28yuUanKQzgKERY9_Ohg&ust=1376986297346870
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+zwart+wit+pesten&source=images&cd=&cad=rja&docid=yFLAFv5E14UghM&tbnid=esl-0_HscfuFDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_14758972_boy-in-despair-holding-on-to-railing.html&ei=ntMRUqfQAerH0QXToYC4Ag&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNGBqUY2DrLCS3zv1APKt8pzyiEW1w&ust=1376986371933141
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+respect&source=images&cd=&cad=rja&docid=dFAgri3MlovuuM&tbnid=hNPIcRYqpMX_TM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.shikbraves.org/Page/2552&ei=89MRUuTyHY2V0QW72oCYAg&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNEoNFDod6EugBJX1GihGOrFDxQIJg&ust=1376986471697173
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+handicaps&source=images&cd=&cad=rja&docid=6aE0M9XqSLFByM&tbnid=ROSl__co2a_OnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.clker.com/clipart-28636.html&ei=w9QRUvm2O-fB0gX1sIGwDg&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNHoEd0SjRuL3fZW6DvX5Gdx7z9vGw&ust=1376986684791316
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http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+zon&source=images&cd=&cad=rja&docid=0Rj4u5I_e4HBHM&tbnid=cOtUNZRyiaw4AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://nl.123rf.com/photo_14164470_stralende-zon-op-een-witte-achtergrond-illustratie.html&ei=9dYRUsWeIMbw0gX4vIC4Ag&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNGhyKdwDT8EwYXeFNVAiJMQLXxDyQ&ust=1376987230431070
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+vervuiling&source=images&cd=&cad=rja&docid=VLY46RWetMjMCM&tbnid=axQ1nP8OZyPHpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.canstockphoto.nl/vector-clipart/vervuiling.html&ei=LtcRUvufK-LB0gXi5IDYBA&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNHCIw0efG9pc2LbAtKkvqTgeiZrOg&ust=1376987290501795
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+gevangenis&source=images&cd=&cad=rja&docid=7oVJU9TyR4k1rM&tbnid=06EHeh1vruRmUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ediscoverylawreview.com/articles/sanctions/&ei=hNcRUtn9IZH50gXhxoCoAQ&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNHPwo99Ep1T9phAVcKrnthkFFXbiQ&ust=1376987384753192
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=cliparts+bedelaar&source=images&cd=&cad=rja&docid=zH9mM2t78pUyoM&tbnid=22iYpMf2ztNL6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotosearch.nl/illustratie/bedelaar.html&ei=_9cRUpvYO-mx0QXY5YFQ&bvm=bv.50768961,d.d2k&psig=AFQjCNEKaBkSji6DoHZJMhOF0osMFvMadA&ust=1376987494522292


Vrede in de berenklas  Nascholingsinstituut LBV 2013  19 
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Een puzzelstuk om ‘vrede’ op uit te drukken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


