
Levend Water 

Op De Zevenster wordt veel aandacht gegeven aan bijbelonderwijs. Dit doen we met de methode 
‘Levend Water’. 

Levend Water geeft veel informatie door kleurrijke foto’s en tekeningen. De kinderen kunnen op 
deze manier een beeld vormen van woorden en begrippen uit de bijbel. Er is aandacht voor het leven 
in de tijd van de bijbel, maar ook voor vragen waar de kinderen vandaag mee te maken krijgen. 
Dankzij Levend Water leert uw kind op school na te denken over zaken uit de bijbel en uit hun eigen 
leven. Veel vragen nodigen uit tot gesprek. Wat is er mooier dan met de hele groep te praten over 
hun relatie met God? 

Kenmerken van Levend Water 
• Voor elk leerjaar van groep 4 tot en met 8 is er een lesboek en een werkboek. Elk leerjaar heeft 
veertig hoofdstukken. 
• Er zijn grofweg drie soorten lessen te onderscheiden: bijbellessen, groepsthema’s en 
schoolthema’s. 
• Per leerjaar komen in ruim 20 hoofdstukken bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament aan 
de orde. 
• In alle leerjaren wordt aangesloten bij de christelijke feestdagen: Kerst, Goede Vrijdag en Pasen, 
Hemelvaart en Pinksteren. 
• Vijf thema’s zijn in de leerjaren parallel geschakeld, waardoor het mogelijk is deze als schoolthema 
te gebruiken. 
• Per leerjaar zijn er verschillende groepsthema’s. Een bepaald thema aan de hand van de bijbel staat 
centraal. 
• Er wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbel Vertaling. 
• Elke lesweek bestaat uit vier lessen: drie vertellessen en een verwerkingsles met het lesboek en het 
werkboek. 

Lesboek 
 Het lesboek is bedoeld om de bijbelvertellingen te verdiepen. Het boek bevat goed leesbare 
achtergrondinformatie en aansprekend beeldmateriaal. Interactieve vragen geven aanzet tot een 
klassengesprek over bijbel en geloof. Elke week wordt een begrip uit de bijbel uitgelegd. Elke 
hoofdstuk sluit af met een ’dichterbijvraag’ die een brug slaat tussen de bijbelvertelling en de 
leefwereld van de leerlingen. 

Werkboek 
Het werkboek is bedoeld voor zelfstandige verwerking. Naast de aandacht die er is voor het uit het 
hoofd leren van feiten en memoriseren van bijbelteksten, zijn er opdrachten met een meer open 
karakter. Bij deze opdrachten houden leerlingen bijvoorbeeld een interviewen of zoeken ze 
informatie op internet of in kranten. Deze verwerking brengt de lesstof in de belevingswereld van de 
leerlingen. Bij voorkeur doen de leerlingen dit thuis. 

Voor meer informatie en voorbeeldmateriaal kunt u terecht op de website: www.bijbelonderwijs.nl 


