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Voorwoord
De godsdienstwerkboeken van Samsam zijn geschikt voor leerlingen in groep 5 t/m 8. 
Aan de hand van negen lessen lezen de leerlingen verhalen van kinderen en informatieve 
achtergrondinformatie, bekijken ze filmpjes en gaan ze aan slag met interactieve opdrachten. 
Als de leerlingen na deze lessen voldoende kennis hebben opgedaan over de betreffende 
godsdienst, maken zij in de tiende les de afsluitende puzzel. Vervolgens kunt u samen met 
de leerlingen de quiz spelen en/of een afsluitende middag organiseren om het thema af te 
ronden.
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Willen uw leerlingen nog verder 
lezen? Op samsam.net/godsdiensten 

staan nog veel meer verhalen 
en informatieve teksten over de 

wereldgodsdiensten.

Kern- en tussendoelen
De werkboeken sluiten aan op kerndoel 38 met bijbehorende tussendoelen (tule.slo.nl).

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving
De leerlingen leren over:
- (verhalen over) belangrijke mensen uit een religie
- het christendom
- de centrale plaats van de kerk
- manieren van eten (joden en moslims geen varkensvlees; hindoes vaak vegetarisch)
- het jodendom
- de islam
- het hindoeïsme
- het humanisme
- vrijheid van geloof



Les 1: Startverhaal
Lees samen met de leerlingen het startverhaal. Bekijk dan klassikaal het filmpje Suikerfeest in 
Irak op samsam.net/suikerfeest-irak. Laat de leerlingen bij opdracht A discussiëren over de 
vraag of het Suikerfeest een vrije dag zou moeten worden voor iedereen, net als bijvoorbeeld 
Kerst en Pasen. Vinden ze dat we anders moeten omgaan met feestdagen van christenen 
omdat er van oudsher nou eenmaal meer christenen wonen in Nederland? Laat de leerlingen 
opdracht B en C maken om een idee te krijgen van wat er komt kijken bij bidden als je moslim 
bent. Laat de leerlingen opdracht D maken om een beter beeld te krijgen van waar Zakhar 
woont. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Spreek met de leerlingen een denkbeeldige lijn in de klas af. Helemaal links = helemaal 
oneens. Helemaal rechts = helemaal eens. Vraag de leerlingen in hoeverre zij het eens zijn 
met onderstaande stelling. Vraag hen om op die plek op ‘de lijn’ te gaan staan. Kunnen ze 
beargumenteren waarom ze juist daar zijn gaan staan?
Suikerfeest zou, net als Kerst en Pasen, een vrije dag moeten worden voor iedereen!

Opdracht B
Waarom wast Zakhar zichzelf voordat hij gaat bidden?

Opdracht C
Waar gaan Zakhar, zijn vader en broers naar toe om te bidden?

Opdracht D
Zakhar woont in Irak. Maar waar ligt Irak eigenlijk? In welk werelddeel ligt het? En welke 
landen liggen ernaast? Zoek het op via Google Maps. Tip: Sleep het gele poppetje naar 
verschillende plekken in Irak om er een kijkje te nemen.

Antwoorden

A Eigen mening.
B Hij wast zich, omdat het 
 belangrijk is schoon te 
 verschijnen voor god.
C Ze gaan naar de moskee.
D Irak ligt in het Midden-Oosten. 
 De buurlanden zijn Turkije, 
 Iran, Saudi-Arabië, Jordanië 
 en Syrië.

3



Les 2: Het ontstaan van de islam
Lees samen met de leerlingen de tekst Het ontstaan van de 
islam. Laat de leerlingen opdracht A maken om te begrijpen hoe 
de boodschappen van Mohammed werden doorgegeven. Laat 
ze vervolgens opdracht B en C maken om een idee te krijgen 
waar de verhalen van Mohammed zich afspeelden en waar veel 
moslims wonen. Bespreek wat ze zoal hebben gevonden.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Lees De droom van Mohammed. Teken een strip: door wie en in welke volgorde werden de 
boodschappen van Allah doorgegeven?

Opdracht B
Hoeveel moslims wonen er in de wereld? En in welk werelddeel wonen de meeste moslims? 
Zoek het op!

Opdracht C
Mohammed woonde eerst in Mekka en later in Medina in het land Saoedi-Arabië. Zoek via 
Google Maps op waar Saoedi-Arabië ligt en teken dat land na. Zoek uit waar de steden Mekka 
en Medina liggen en zet stipjes op de plekken waar ze liggen. Teken met een stippellijn de reis 
van Mohammed vanuit Mekka naar de grot en vanuit de grot naar Medina. 

 Antwoorden

A Allah vertelde zijn boodschappen aan 
 de engel Gabriël, die vertelde ze door 
 aan Mohammed, hij vertelde ze door 
 aan vrienden en familie, zij vertelden 
 ze door aan andere mensen.
B  Wereldwijd zijn er zo’n 1,5 miljard 
 islamieten. De meeste wonen in het 
 Midden-Oosten en Noord-Afrika.
C  Medina en Mekka liggen in het 
 middenwesten van Saudi-Arabië.
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Les 3: De god van de islam
Lees samen met de leerlingen de tekst De god van de islam. 
Laat de leerlingen opdracht A en B maken om te begrijpen wat 
voor soort boodschappen Allah heeft doorgegeven en hoe deze 
bij de mensen kwamen. Laat ze vervolgens opdracht C maken 
om een idee te krijgen van hoe Allah in het Arabische schrift 
eruitziet en hoe Arabische letters eruitzien. Vraag een aantal 
leerlingen om hun letters te laten zien.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Welk woord hoort er op de puntjes?
Allah heeft via de profeet ……………….. boodschappen doorgegeven en gezegd hoe mensen 
zich horen te gedragen en wat ze moeten doen.

Opdracht B
Hoe heet het heilige boek van de islam?
A  de Bijbel
B  de Koran
C  de TeNaCH
D  het Oude Testament 

Opdracht C
In de Arabische taal is Allah het woord voor god. Zoek op internet hoe Arabische letters 
eruitzien. Zo schrijf je Allah in het Arabisch. Dit vind ik een mooie Arabische letter.

Antwoorden

A Mohammed.
B  De Koran.
C  Eigen antwoord.
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Les 4: De Koran
Lees samen met de leerlingen de tekst De Koran. Laat de 
leerlingen opdracht A en B maken om te begrijpen waarom 
taal belangrijk is in de Koran. Laat ze dan opdracht B maken 
om zich ervan bewust te worden dat er overeenkomsten zijn 
tussen de islam, het jodendom en het christendom. Bespreek 
of en waarom ze het belangrijk vinden dat moslims, joden en 
christenen dit weten. Vraag bij opdracht C wat de leerlingen vinden van de leefregels in de 
Koran en welke leefregels ze zelf belangrijk vinden. Waarom vinden ze deze belangrijk?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Is deze zin WAAR of NIET WAAR?
Je kunt de Koran alleen in het Arabisch lezen.

Opdracht B
Lees Dit staat in de Koran. Wat is een overeenkomst tussen de islam, het jodendom en het 
christendom?

Opdracht C
Maak groepjes. Laat de leerlingen eerst zelf nadenken en daarna praten in hun groepje over 
onderstaande vragen. Wissel daarna jullie antwoorden klassikaal uit:
Lees over de vijf zuilen.
- Welke zuil of leefregel vind jij het belangrijkst?
- Welke leefregel lijkt jou het makkelijkst om vol te houden? Of te doen?
- Is er ook een zuil die jou moeilijker lijkt om vol te houden? Of te doen?
- Bedenk met je groepje nog twee leefregels die jullie heel belangrijk vinden.

 Antwoorden

A Niet waar, tegenwoordig 
 is hij vertaald in bijna alle 
 talen.
B  Er staan verhalen in over 
 Abraham, Mozes, Maria 
 en Jezus.
C  Eigen mening.
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Les 5: Het gebed
Lees samen met de leerlingen de tekst Het gebed. Bekijk dan 
klassikaal het filmpje ‘Dzelja gaat naar de moskee’ op 
samsam.net/moskee-bosnie. Hebben ze weleens gezien hoe 
moslims bidden of doen ze het misschien zelf? Misschien kan 
iemand het voordoen? Laat de leerlingen opdracht A maken 
en bespreek of ze begrijpen welke functie deze handelingen 
vóór het bidden hebben. Praat vervolgens over opdracht B en C zodat de leerlingen een idee 
krijgen hoe een moskee eruit kan zien. Zijn er veel verschillen tussen de moskeeën indien 
ze die kennen? En welke verschillen zijn er met andere gebedshuizen zoals een synagoge, 
kerk en tempel? Laat de leerlingen tenslotte hun eigen moskee in de vorm van een kijkdoos 
knutselen.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Kun je uitleggen waarom moslims hun lichaam bedekken en zich wassen voordat ze gaan 
bidden?

Opdracht B
Ben jij weleens in een moskee geweest? Zo ja: kun je erover vertellen? Zo niet: lijkt het je leuk 
om er eens rond te kijken? Waar ben je dan het meest nieuwsgierig naar?

Opdracht C
Alle gebedshuizen zijn verschillend, maar er zijn ook overeenkomsten tussen de synagoge, 
kerk, tempel en moskee. Welke verschillen en overeenkomsten heb jij al ontdekt?

Knutselen maar!
Zorg voor schoenendozen, vliegerpapier, scharen, wit en gekleurd papier, (kleur)potloden, 
lijm, tijdschriften voor plaatjes en eigen gemaakte tekeningen van leerlingen voor de 
knutselopdracht: Leerlingen maken hun eigen moskee in de vorm van een kijkdoos.

Antwoorden

A De man is verplicht om vanaf zijn navel 
 tot aan zijn knie bedekt te zijn. De vrouw 
 is verplicht om helemaal bedekt te zijn op 
 handen en gezicht na. Het wassen is een 
 ritueel om rein te verschijnen voor god.
B  Eigen mening.
C  Meerdere antwoorden mogelijk.
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Les 6: Eten en vasten
Lees samen met de leerlingen de tekst Eten en vasten. Lees 
eerst het tussenkopje Vasten. Bekijk daarna klassikaal het filmpje 
‘Safouane maakt Marokkaanse Harira’ op samsam.net/harira-
marokko. Lees vervolgens het tussenkopje Regels over eten en 
meer… . Laat de leerlingen opdracht A maken om een idee te 
krijgen van wat moslims niet mogen eten. Bespreek opdracht B 
om ze te laten beseffen dat ze zelf wellicht ook bepaalde dingen 
niet of juist wel eten. Waarom is dat? Laat de leerlingen tenslotte bij opdracht C discussiëren 
over de vraag of iedereen in Nederland eens een keer zou moeten vasten. Waarom wel of 
niet? Zouden ze het moeilijk vinden om te vasten? Vraag of de leerlingen zin hebben om 
(thuis) Harira te maken zoals ze zagen in het filmpje.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Hieronder staan regels over wat moslims wel en niet mogen eten. Welke woorden horen op 
de puntjes? Kies uit: planten, geslacht, bloed, lichaam, speciale, rein, snoep.
-Je mag geen dieren eten die vanzelf dood zijn gegaan, dus alleen dieren die zijn ………
-Je mag alleen dieren eten die op een ………. manier zijn geslacht. 
-Je mag alleen dieren eten die zich voeden met ……….. 
-Je mag geen varkens eten want vooral varkens zijn niet ……… (schoon).
-Je mag geen voedsel eten waarin ………. van dieren zit.
-Je mag geen ………. eten waar gelatine (een verdikkingsmiddel) in zit, want dat kan gemaakt 
zijn van huid en botten van varkens. 
-Je mag geen alcohol drinken, want dat is niet goed voor je ……….. en geest.

Opdracht B
Werk samen met een klasgenootje.
Zijn er ook dingen die jij niet of juist wel eet? Waarom is dat?

Opdracht C
Spreek met de leerlingen een denkbeeldige lijn in de klas af. Helemaal links = helemaal 
oneens. Helemaal rechts = helemaal eens. Vraag de leerlingen in hoeverre zij het eens zijn 
met onderstaande stelling. Vraag hen om op die plek op ‘de lijn’ te gaan staan. Kunnen ze 
beargumenteren waarom ze juist daar zijn gaan staan?
Iedereen in Nederland zou een keer moeten vasten!

Antwoorden

A geslacht - speciale  - planten - rein - bloed - snoep - lichaam. 
B  Meerdere antwoorden mogelijk.
C  Eigen mening.
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Les 7: Op bedevaart
Lees samen met de leerlingen de tekst Op bedevaart. Vraag 
bij opdracht A of de leerlingen iemand kennen die naar Mekka 
is geweest. Wat zouden ze daarover willen weten? Bespreek 
vervolgens bij opdracht B wat voor rituelen de leerlingen 
hebben bedacht. Zijn dat rituelen die bij een geloof horen? 
Laat ze eventuele rituelen die ze zelf hebben nog voor zichzelf 
houden om te gebruiken bij de volgende opdracht. Vraag bij 
opdracht C welke rituelen de leerlingen zoal zelf hebben en waarom ze deze doen.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Ken jij iemand die op bedevaart naar Mekka is geweest? Kleur jouw antwoord.
Ja: Vertel wat jij erover hebt gehoord aan een klasgenoot. Nee: Bedenk drie vragen die jij aan 
iemand zou willen stellen die op bedevaart naar Mekka is geweest.

Opdracht B
Wat is een ritueel eigenlijk? Wat zijn voorbeelden van rituelen? 

Opdracht C
Werk samen met een klasgenoot.
Bedenk eerst voor jezelf: heb jij ook een ritueel? Hoe ziet dat ritueel eruit? Waarom doe je dit 
of waar helpt het je bij? Beeld om de beurt aan elkaar jullie ritueel uit. Kun je van elkaar raden 
wat de betekenis is? Vertel aan elkaar wat jouw ritueel is en waarom je dit doet.
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Antwoorden

A Meerdere antwoorden mogelijk.
B  Een ritueel is een reeks handelingen, 
 gewoonte of gebruik met een 
 speciale betekenis en 
 volgens bepaalde voorschriften. 
 Voorbeelden van rituelen 
 bij moslims zijn bijvoorbeeld de 
 handelingen bij het wassen voor 
 het gebed en de handelingen 
 tijdens het gebed.
C  Meerdere antwoorden mogelijk.



Les 8: Feesten
Lees samen met de leerlingen de tekst Feesten. Vraag wat de 
leerlingen hebben bedacht bij opdracht A. Laat ze vervolgens 
opdracht B maken om te begrijpen wat elk feest inhoudt. Bekijk 
tenslotte de collages van de leerlingen bij opdracht C. Welke 
feesten hebben ze bedacht, wat hoort daar allemaal bij en 
waarom?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Lees Het Suikerfeest. Bij het Suikerfeest hoort het gezegde ‘Zoet eten en zoet praten’.
Wat betekent deze uitspraak, denk je? 

Opdracht B
Lees Het Suikerfeest en Het Offerfeest. Welke woorden horen bij welk feest? Maak een 
schema en vul in: einde ramadan, einde maand bedevaart, mooie kleren, cadeautjes krijgen, 
schaap offeren, zoetigheden eten, vlees delen. 

Opdracht C
Bedenk zelf een feest! Bedenk eerst: wat wil ik heel graag vieren, waarom vind ik het 
belangrijk om dit te vieren, met wie wil ik dit vieren (met mijn familie, met mijn klas, met alle 
mensen in Nederland), hoe wil ik dit vieren (wat is de naam van je feest, wanneer wil ik het 
vieren, wat gebeurt er dan allemaal, welke voorwerpen en rituelen horen erbij, welk eten komt 
op tafel, hoe kleden we ons). Maak dan een collage met afbeeldingen en teksten die horen bij 
dit feest.
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Antwoorden

A Tijdens het Suikerfeest hebben families extra 
 veel aandacht voor elkaar. Soms worden er 
 ook ruzies uitgepraat. Dus men doet aardig 
 oftewel zoet tegen elkaar (zoet praten). Ook 
 staan er lekkernijen op tafel (zoet eten).
B  Het Suikerfeest: einde ramadan,  mooie kleren, 
 cadeautjes krijgen,  zoetigheden eten.
    Het Offerfeest: einde maand 
 bedevaart, schaap offeren, vlees 
 delen.
C  Eigen antwoord.



Les 9: Kleding
Lees samen met de leerlingen de tekst Kleding. Kennen ze 
meiden die zichzelf bedekken? Of zijn er meiden in de klas 
die zichzelf bedekken? Kunnen ze daar iets over vertellen? 
Bespreek wat de groepjes hebben opgeschreven bij opdracht 
A en waarom. Lopen de meningen van de diverse groepjes 
uiteen?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Maak groepjes. Laat de leerlingen eerst zelf nadenken en daarna praten in hun groepje over 
onderstaande vragen. Laat ze kort opschrijven wat ze hebben besproken. Wissel daarna jullie 
antwoorden klassikaal uit:
In sommige landen is het verplicht om je hele lichaam te bedekken met een burka.
- Wat vinden jullie hiervan?
- Hoe zou je het zelf vinden om een burka te dragen?
- Wat vind je ervan als anderen een burka dragen?
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 Antwoorden

A Eigen mening.



Antwoorden les 10: Test je kennis in de puzzel
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Wil je meer zien van Samsam?

Ga dan naar 
www.samsam.net



Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
scholen@yandc.nl 

020 2251224


