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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.

Les 1: Startverhaal
Lees samen met de leerlingen het startverhaal. Laat de leerlingen opdracht A maken en 
verduidelijk de ligging van Bhutan nogmaals met behulp van een wereldkaart. Wie heeft er 
weleens van dat land gehoord en weet er iets van? Laat de leerlingen opdracht B bespreken 
met een klasgenootje en wissel de gedachtes vervolgens klassikaal uit. Is het erg om wel eens 
jaloers te zijn? Waarom en wanneer wel of niet? Laat ze dan opdracht C en D maken. Bespreek 
bij opdracht C of ze het idee van reïncarnatie begrijpen. Bespreek bij opdracht D welke dieren 
er zoal uit zijn gekomen en waarom en hoe de bijbehorende tekeningen eruit zien. 

Opdracht A
Vul in.
- Sherab en Tandin wonen in het land:
- Dit land ligt in het werelddeel: 
- Buurlanden van dit land zijn: 
Tip! Gebruik Google Maps om deze vraag te beantwoorden.

Opdracht B
Bespreek met een klasgenootje.
- Sherab en Tandin hebben elkaar lang niet gezien. Waarom zou dat zijn?
- Lees Vrienden voor het leven. Tandin probeert niet jaloers te zijn. Ben jij weleens jaloers? Wat 
   doe je dan?
- Tandin en Sherab zorgen voor hun lichaam door te sporten en meditatieoefeningen te doen. 
   Wat doe jij om gezond te blijven?

Opdracht C
Reïncarnatie betekent dat je:
- na je dood herboren wordt in een ander lichaam.
- vlees niet weggooit maar opnieuw gebruikt.
- na de dood naar de hemel gaat.

Opdracht D
Welk dier was Tandin in zijn vorige leven? Als jij gereïncarneerd zou zijn, welk dier denk je dat 
je was en waarom? Teken het dier in het kader.
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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
- de centrale plaats van een gebedshuis
- manieren van eten (joden en moslims geen varkensvlees; hindoes vaak vegetarisch)
- het christendom
- het jodendom
- de islam
- het hindoeïsme
- het humanisme
- vrijheid van geloof

Antwoorden

A - Bhutan
 - Azië
 - China en India
B - Tandin zit op een school ver weg dus daarom ziet hij Sherab niet zo vaak.
 - Eigen mening.
 - Eigen mening.
C Reïncarnatie betekent dat je na je dood herboren wordt in een ander lichaam.
D - Tandin was in zijn vorige leven een olifant. 
 - Eigen mening.

f.ruiter
Notitie
weleens

f.ruiter
Notitie
eruitzien 

f.ruiter
Notitie
Vrienden voor het leven - graag cursief

f.ruiter
Notitie
Kruis aan. Reïncarnatie betekent...En dan in plaats vand e streepjes als opsomming graag lege hokjes. 

f.ruiter
Notitie
Bhutan = Birma (was al ingevuld)



Les 2: Wat is het boeddhisme?
Lees samen met de leerlingen de tekst Wat is het boeddhisme? 
Wat vinden ze van het verhaal van de prins? Vinden ze het wel 
of niet goed dat hij het paleis verliet omdat hij ongelukkig was, 
vinden ze hem moedig of wijs of…? Laat de leerlingen samen 
met een klasgenootje opdracht A, B en C maken. Verduidelijk 
bij opdracht B de ligging van Bodh Gaya nogmaals met behulp 
van een wereldkaart. Vraag de leerlingen bij opdracht C om hun letters te laten zien. Waarom 
vonden ze dit de mooiste letter? Laat ze dan in groepjes opdracht D bespreken en wissel de 
gedachtes vervolgens klassikaal uit. Wat verstaan de leerlingen onder geluk? Denken ze dat 
‘het leven van de middenweg’ inderdaad tot geluk kan leiden en waarom wel of niet? Laat 
de leerlingen tenslotte opdracht E maken om een goed beeld te krijgen van het leven van 
Boeddha.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt

Opdracht A
Wie was Siddarta Gautama?

Opdracht B
Zoek met Google Maps de stad Bodh Gaya op in India. Welke landen liggen er dicht in de 
buurt? Teken een gedeelte van de wereldkaart.

Opdracht C
Bespreek de volgende vragen met je groepje.
- Het boeddhisme zegt iets over geluk. Wat betekent geluk voor jou?
- Hoe gelukkig ben jij nu op een schaal van 1 tot 10? (1 = niet zo gelukkig; 10 = heel gelukkig). 
   Waardoor komt dat?
- Wat vind je van het idee dat ‘het leven van de middenweg’ tot geluk leidt?

Opdracht D
Maak een strip over het leven van Boeddha.

Les 3: Kinderen van Boeddha
Bekijk samen met de leerlingen het filmpje Monniken in Birma 
op samsam.net/monniken-birma. Laat de leerlingen eerst zelf 
en dan in groepjes opdracht A maken. Wissel klassikaal uit 
wat de groepjes hebben gevonden aan overeenkomsten en 
verschillen. Laat de leerlingen dan eerst zelf opdracht B maken. 
Zorg voor passende muziek en laat ze vervolgens bij opdracht 
B met klasgenootjes uitwisselen wat ze leuk en minder leuk 
zouden vinden aan het tijdelijk wonen in een klooster. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Ga in je groepje in gesprek over het filmpje. Bespreek het daarna klassikaal.

Opdracht A
Denken-delen-uitwisselen: Bedenk hoe een dag als monnik eruitziet. Welke overeenkomsten 
zie je met je eigen leven? Wat is anders? Denk hier eerst zelf over na en bespreek het daarna in 
je groepje. Schrijf kort op wat jullie conclusies zijn. Praat er vervolgens klassikaal over.

Opdracht B
Wandel en wissel op muziek: Hoe zou jij het vinden als je een tijdje in een tempel of klooster 
zou wonen, zonder je familie? Wat lijkt je leuk? Wat lijkt je minder leuk? Schrijf op een 
kladblaadje minimaal twee dingen op die je leuk lijken en minimaal twee dingen die je niet zo 
leuk lijken. Start de leerkracht de muziek? Loop dan met je kladblaadje in je hand door de klas. 
Stopt de muziek? Praat dan met je dichtstbijzijnde klasgenootje over 
de vraag.
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 Antwoorden

A Hij was een prins die leefde 500 jaar voor 
 Christus. Er was voorspeld dat hij een groot 
 leider zou worden.
B  De landen Nepal, Bangladesh en Bhutan 
 liggen er dicht in de buurt.
C  - Eigen mening.
 - Eigen mening.
 - Eigen mening.
D Creatieve opdracht

Antwoorden

A Eigen mening.
B  Eigen mening.

f.ruiter
Notitie
Vraag de leerlingen .. mooiste letter' mag eruit (die opdracht hebben we eruitgehaald). De nummering van de opdrachten erna klopt daarna niet helemaal meer. 'Laat ze vervolgens in groepjes opdracht C bespreken ... ...Laat de leerlingen tenslotte opdracht D maken om een goed beeld te krijgen .. 

f.ruiter
Notitie
Het leven van een monnik in Thailand op (link nog aanpassen - ik heb hem hierna geplakt, maar zijn witte letters - zie werkboek) samsam.net/boeddhistischemonnik (lin



Antwoorden

A De Boeddha, de Dharma en 
 de Sangha.
B  Lijden betekent hier 
 ‘uitdagingen’.
C  Zie woordzoeker.
D Eigen mening.

Les 4: Hoe word je een echte boeddhist?
Lees samen met de leerlingen de tekst Hoe word je een echte 
boeddhist? Laat de leerlingen opdracht A en B maken en 
bespreek of ze begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Laat ze 
dan opdracht C en D maken. Bespreek bij  opdracht C of ze 
alle wijsheden hebben gevonden en bij opdracht D wat ze zoal 
hebben bedacht en waarom. Zijn er bepaalde wijsheden die veel zijn gekozen? 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Welke drie sieraden zijn er in het boeddhisme?

Opdracht B
‘Het leven is vol lijden’, zeggen de boeddhisten. Wat betekent lijden hier? Omcirkel het 
antwoord.
- uitdagingen
- leidingen waar iets doorheen kan
- pijn hebben

Opdracht C
Zoek de acht wijsheden in de woordzoeker.

Opdracht D
Welke wijsheid of wijsheden houd jij je aan? Aan welke zou je willen werken?

Les 5: Meditatie
Lees samen met de leerlingen de tekst Meditatie. Begrijpen ze hoe 
en volgens welke stappen je volgens boeddhisten het ‘nirvana’ 
kunt bereiken? Hebben de leerlingen zelf weleens zo’n gevoel 
van nirvana gehad? Wanneer was dat? Zorg voor rustgevende 
muziek en vertel dat ze nu een oefening gaan doen die kan helpen 
het nirvana te bereiken. Vraag na afloop wat de leerlingen ervan 
vonden. Was het moeilijk? Was het fijn om te doen? Lukte het om het hoofd ‘leeg’ te maken? 
Concentreerden ze zich op hun ademhaling of op een iets anders (bijvoorbeeld een voorwerp) 
en wat was dat dan?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht
We gaan samen een meditatieoefening doen: leg je handen op je knieën, doe je ogen dicht 
en probeer aan niets te denken. Jouw juf of meester kan eventueel een rustgevend muziekje 
opzetten. Vond je het prettig om deze meditatieoefening te doen? Lukte het om je hoofd 
‘leeg’ te maken?

76

Antwoord

Eigen mening.

f.ruiter
Notitie
De zin 'Hebben de leerlingen ... wanneer was dat' er graag uit. (volgens mij bereiken boeddhissten dat alleen na het overlijden - als je niet meer als reïncarnatie terugkomt).

f.ruiter
Notitie
.. die kan helpen om tot rust te komen. 



Les 6: De dalai lama
Lees samen met de leerlingen de tekst De dalai lama. Laat de 
leerlingen opdracht A maken. Laat ze dan met een klasgenootje 
praten over opdracht B en wissel de gedachtes vervolgens 
klassikaal uit. Wat vinden ze ervan dat ouders hun kind afstaan om 
dalai lama te worden en zouden ze de dalai lama willen zijn? Wat 
hebben ze zoal ‘gezien’ in Tibet? Laat de leerlingen opdracht C maken en verduidelijk daarna 
de ligging van de gevonden landen met behulp van een wereldkaart. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Zoek drie foto’s van de huidige dalai lama en plak ze hieronder. Probeer ook foto’s te vinden 
van de dalai lama toen hij een kind was. Schrijf de naam van de dalai lama bij de foto.

Opdracht B
Praat met een klasgenootje.
- Op vierjarige leeftijd werd Lhamo Thondup weggehaald bij zijn ouders en opgeleid tot dalai 
   lama in een klooster. Kun jij je voorstellen dat ouders hun kind afstaan om dalai lama te 
   worden? Waarom wel/niet?
- Zou jij graag dalai lama willen zijn? Waarom wel/niet?
- Bekijk in Google Maps waar Tibet ligt. Zoom in met het poppetje. Wat zie je?

Opdracht C
Zoek uit in welke landen meer dan 90% van de bevolking boeddhistisch is. Schrijf er drie op.

Les 7: Feesten
Lees samen met de leerlingen de tekst Feesten. Laat de leerlingen 
opdracht A maken en bespreek daarna wat ze hebben opgeschreven 
in hun mindmap. Bekijk dan klassikaal het filmpje ‘Merita viert 
nieuwjaar’ op samsam.net/boeddhistisch-feest. Laat de leerlingen 
eerst zelf opdracht B maken en wissel daarna klassikaal uit welk feest 
ze zelf weleens zouden willen vieren: dit feest of een van de andere 
feesten waarover ze hebben gelezen? Waarom zouden ze dat feest het liefst willen vieren? 
Wat vinden ze er leuk aan? 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Maak op een kladblaadje een mindmap met in het midden Boeddhistische feesten. Schrijf op 
welke feesten de boeddhisten vieren en wat er bij de feesten hoort. Je mag er natuurlijk ook 
bij tekenen.

Opdracht B
Bekijk het filmpje Merita viert nieuwjaar. Lijkt het jou leuk om dit feest te vieren? Of zou jij 
liever één van de andere feesten, waar je net over hebt gelezen, vieren?
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Antwoorden

A Creatieve opdracht.
 De naam van de dalai lama is Lhamo Thondup.
B  - Eigen mening.
 - Eigen mening.
 - Meerdere antwoorden mogelijk.
C  Cambodja, Thailand en Myanmar.

Antwoorden

A Eigen mening. 
B  Eigen mening.

f.ruiter
Notitie
Deze opdracht hebben we iets aangepast:Zoek drie foto’s van dalai lama. Probeer ook foto’s te vinden van een kind dat dalai lamais. Schrijf de naam van de dalai lama op de stippellijn.

f.ruiter
Notitie
Net its anders geworden: Lhamo Thondup werd op jonge leeftijd weggehaald bij zijn ouders en opgeleid totdalai lama in een klooster. Kun jij je voorstellen dat ouders hun kind afstaan om dalailama te worden? Waarom wel/niet?

f.ruiter
Notitie
van de veertiende ..

f.ruiter
Notitie
Link filmpje + titel is aangepast. Zie werkboek. Ik plak het ook hieronder, maar witte letters:S Bekijk het filmpje overeen boeddhistischfeest op: samsam.net/boeddhistisch-feest

f.ruiter
Notitie
Is aangepast. Zie titel + iets andere opdracht in het werkboek. 



Les 9: Tempels, stoepa’s en gebedsmolens
Lees samen met de leerlingen de tekst Tempels, stoepa’s en 
gebedsmolens. Zijn er leerlingen die weleens een tempel of 
stoepa hebben bezocht? Waar was dat en wat zagen ze daar? 
Wie zouden er weleens een tempel of stoepa willen bezoeken 
en waar zijn ze dan het meest nieuwsgierig naar? Laat de 
leerlingen opdracht A maken en bespreek daarna waarom 
bepaalde kleuren horen bij bepaalde elementen. Laat ze vervolgens eerst zelf opdracht B 
maken en wissel daarna klassikaal uit wat karma is en welke daad ze hebben gedaan die kan 
leiden tot een goed karma. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
De kleuren rood, blauw, wit, geel en groen van de gebedsvlaggen staan voor de elementen: 
hemel, wind, water, aarde en vuur. Wat hoort bij wat? Trek lijntjes.
Tip! Zoek het op, want het is misschien anders dan je denkt!

Opdracht B
Wat bedoelen de boeddhisten met karma? Kun jij een voorbeeld bedenken van een daad die jij 
hebt gedaan wat kan zorgen voor een goed karma?

Les 8: Heilige plekken
Lees samen met de leerlingen de tekst Heilige plekken. Laat de 
leerlingen opdracht A maken en bespreek daarna de antwoorden. 
Laat ze vervolgens met een klasgenootje opdracht B maken en daarbij 
opschrijven welke heilige plekken ze bezoeken en wat ze daar zien. 
Wissel daarna klassikaal uit welke plekken de leerlingen hebben 
‘bekeken’ en wat ze daar allemaal zagen.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Maak de puzzel hiernaast.

Opdracht B
Zoek via Google Maps een aantal bekende 
heilige plekken op. Versleep het gele poppetje 
naar de plek om er een kijkje te nemen.
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Antwoorden

A Bekijk de puzzel hieronder.
B  Meerdere antwoorden mogelijk.  

Antwoorden

A rood: vuur
 blauw: hemel
 wit: wind
 geel: aarde
 groen: water
B Volgens boeddhisten is je karma het gevolg van al 
 jouw goede en slechte daden. Veel goede daden 
 brengen je dichter bij de toestand van vreugde en vrede. 
 Eigen mening.

Horizontaal
1. Waar ligt volgens een legende een 
 bot van Boeddha?
6. Wat is de hoofdstad van Tibet?
7. Wat vond Boeddha in Bodh Gaya?

Verticaal
2. Waar leeft de dalai lama nu in 
 ballingschap?
3. Waar stierf Boeddha?
4. Hier verkondigde Boeddha voor 
 het eerst zijn leer.
5. Hoe heet de geboorteplaats van 
 Boeddha?

f.ruiter
Notitie
Deze dus graag aanpassen naar aangepaste versie van afgelopen vrijdag.



Antwoorden les 10: Test je kennis in de puzzel

Wil je meer zien van Samsam?

Ga dan naar 
www.samsam.net
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f.ruiter
Notitie
Gekke i. Wil je aanpassen? 



Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
scholen@yandc.nl 

020 2251224




