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Samsam – Burgerschap in de Klas 
Met Samsam werkt u aan kennis, vaardigheden en 
gedrag op het gebied van burgerschap. Elke 
editie heeft een thema dat aansluit bij mondiale 
vraagstukken over democratie, kinderrechten, 
identiteit en duurzaamheid.  
Deze les sluit voornamelijk aan bij de bouwsteen 
‘Diversiteit’. Leerlingen verdiepen zich in de 
overeenkomsten en verschillen tussen mensen 
die andere achtergronden, mogelijkheden en 
oriëntaties hebben.  
Leerlingen leren hoofdzaken over religieuze en 
levensbeschouwelijke stromingen en culturele 
tradities en gebruiken die in onze diverse 
samenleving een rol spelen.  

 
Lesdoelen 
Uw leerlingen kunnen aan het eind van de les 

uitleggen waarom er zoveel mensen christelijk 

zijn in Ghana. Uw leerlingen kunnen de 

overeenkomsten en verschillen tussen het vieren 

van kerst in Ghana en Nederland benoemen.  

 

      

      

     

 

 
 

 

 
• Werkblad religie 
• Filmpje ‘Kerst in Ghana’ 

 
 
 
 

De les Samsam duurt ongeveer 50 
minuten. 
 

 
 

Digibordles religie 
Meer lesmateriaal vindt u op 
www.samsam.net/leerkrachten. 
   
 
 
Bekijk het filmpje bij deze opdracht: 
www.samsam.net/kerst-ghana  
 
Quiz christendom: 
www.samsam.net/christendom/quiz  
 

 

 
Introductie  
Vertel uw leerlingen dat ze een filmpje gaan bekijken over Triumph in Ghana. Bespreek onderstaande  

vragen: Wie is er wel eens in Ghana geweest? Weten jullie waar Ghana ligt? Wat weten jullie al over Ghana? 

Bekijk samen met uw leerlingen via Google Maps waar Ghana ligt en zoom in op de stad Accra waar Triumph 

woont. Dit is tevens de hoofdstad van Ghana. ‘Wandel’ door wat straten door het gele poppetje erheen te 

slepen. Laat uw leerlingen met hun schoudermaatje overleggen welke opvallende dingen ze zien. Wat valt hen 

op aan gebouwen, sfeer, kleur, drukte, weer, mensen etc.? Bespreek de uitkomsten door enkele 

schoudermaatjes het woord te geven. 

Begeleide inoefening  
Bekijk samen met uw leerlingen het filmpje op www.samsam.net/kerst-ghana en geef de leerlingen een  

kijkvraag mee: Hoe komt het dat 70% van de Ghanezen christen is?  

 

Verwerking  
Uw leerlingen overleggen met hun schoudermaatje hoe het komt dat 70% van de Ghanezen christenen is. Uw 
leerlingen schrijven of tekenen dit vervolgens op hun eigen manier op (denk aan een woordveld / tekening / 
lijstje). Vervolgens bekijken ze het filmpje nogmaals en schrijven ze de overeenkomsten en verschillen op van 
het vieren van kerst in Ghana en Nederland.   
 

Afsluiting  
Vraag uw leerlingen wat zij deze les hebben geleerd. Wat nemen zij mee van deze les? Zouden de leerlingen 
op dezelfde manier kerst willen vieren als Triumph? Waarom wel of waarom niet? 
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