
Catechese 1ste leerjaar 

                                                                              
Mag ik zijn wie ik ben? 

- de babbelboom 

- ik ben de moeite waard 

- iedereen is anders 

- elk gezin is anders 

- Jezus ontmoet Zacheus 

 

Jezus en de kinderen 
- gevoelens : blij , bang , boos 

- de Jezusfiguur 

- Jezus en de kinderen 

- wij zijn welkom bij Jezus 

 

Allerheiligen / Allerzielen 
- we denken aan  iemand  die er niet meer is . 

- een bloem voor altijd 

- een kerkhofbezoek 

 

Geboorte en groei 
- scheppingsverhalen 

- Jezus in de tempel 

 

Advent 
- wachten en verwachten 

- op weg gaan 

 

Kerstmis 
- de geboorte van Jezus 

- de wijzen uit het Oosten 

 

Ons lichaam 
- horen , ruiken , proeven en voelen 

- lichaamstaal 

- Jezus en de melaatse 

- Bidden kun je ook met je lichaam 

 

Jezus roept de leerlingen 
- met wie ga ik in zee 



Veertigdagentijd , op weg naar Pasen 

Ik kan niet alles ; grenzen en mogelijkheden 

 

Pasen 
- Jezus’ lijden en dood 

- De leerlingen van Emmaus 

 

Maria 
- moeder van Jezus 

- moederdag 

 

Jezusverhaal : een vader met 2 zonen 
- thuiskomen 

- weggaan en weer thuiskomen 

 

Water 
- water , zalig 

- water , bron van leven 

- water als dreiging 

- water , een geschenk 

- de zondvloed , de ark van Noach 

- uit het water herboren 

- water als symbool bij de christenen 



Catechese 2de  leerjaar 
 

Thema 1: Ik voel mij vandaag zo.... 
Kernles 1: Ik heb gevoelens, ook in de klas. 

Kernles 2: Blij, bang, boos, verdrietig, jaloers of trots. 

Kernles 3: Jezus en de rijke jongeling. 

Kernles 4: Waar is mama ? 

Kernles 5: Ik barst van de gevoelens ... 

Kernles 6: Toon ik hoe ik me voel ?... 

Kernles 7: Wij maken het stil. 

Kernles 8: Terugblik en evaluatie. 

Uitbreidingsles 1: Zo voel ik het ... 

Uitbreidingsles 2: Jezus en Levi, de tollenaar. 

Uitbreidingsles 3: Strip- en tekenfilmfiguren voelen (soms) ook. 

Uitbreidingsles 4: Jezus, Martha en Maria. 

 

Thema 2: Jezusverhaal: Jezus ontmoet Bartimeüs 
Kernles 1: Vertrouwen 

Kernles 2: Het verhaal begint 

Kernles 3: Mijn verhaal naast het bijbelverhaal. 

Kernles 4: In de schoenen van .... 

Uitbreidingsles 1: Ik leef mij in. 

 

Thema 3: Kerkelijk jaar: Allerheiligen - Allerzielen 
Kernles 1: Allerzielen: we gedenken onze doden. 

Kernles 2: Een verhaal rond dood: Opa duurt ontelbaar lang. 

Uitbreidingsles 1: Sterker dan de dood. 

 

Thema 4: Op verkenning in de natuur. 
Kernles 1: Natuur, een boeiend wonder. 

Kernles 2: Natuur, wonder en bedreiging. 

Kernles 3: Gods schepping 

Kernles 4: De lelies op het veld. 

Kernles 5: Het zonnelied van Fransiscus. 

Kernles 6: Moeder aarde 

Kernles 7: Onze natuur is kwetsbaar. 

Kernles 8: Het natuurspel 

Uitbreidingsles 1: Nieuw leven 

Uitbreidingsles 2: Een beeld van God 

Uitbreidingsles 3: Water, lucht, vuur en aarde. 

Uitbreidingsles 4: De handen uit de mouwen. 



Thema 5: Kerkelijk jaar: Advent 
Kernles 1: De adventskrans 

Kernles 2: Welzijnszorg 

Uitbreidingsles 1: De kerstboom 

 
Nota: Wij werken rond de adventsactie uitgewerkt door het bisdom Antwerpen. 

 

Thema 6: Kerkelijk jaar: Kerstmis 
Kernles 1: De geboorte van Jezus 

Kernles 2: De wijzen uit het Oosten. 

Uitbreidingsles 1: De eerste kerststal. 

 

Thema 7: Jezusverhaal: Jezus ontmoet Zacheüs 
Kernles 1: Mijn verhaal 

Kernles 2: Het bijbelverhaal 

Uitbreidingsles 1: En wij ? 

 

Thema 8: Ik wil het goede doen. 
Kernles 1: De pestkoppen 

Kernles 2: Ik doe goed voor .... 

Kernles 3: Goed en fout (1) 

Kernles 4: Goed en fout (2) 

Kernles 5: Hoe maak ik het weer goed ? 

Kernles 6: De mars van de vissers. 

Kernles 7: God is een ‘Padre’. 

Kernles 8: Bezinning en evaluatie 

Uitbreidingsles 1: Ik ben boos omdat ik van je hou. 

Uitbreidingsles 2: Zoveel mensen 

Uitbreidingsles 3: God zorgt voor de mensen. 

 

Thema 9: Kerkelijk jaar: Veertigdagentijd 
Kernles 1: De veertigdagentijd, op weg naar Pasen. 

Kernles 2: De ramadan 

Uitbreidingsles 1: Het project van Broederlijk delen. 

 

Nota: Wij werken voornamelijk rond dit project. 

 

Thema 10: Jezusverhaal: Jezus geneest de lamme. 
Kernles 1: De lamme en zijn vrienden. 

Kernles 2: Het bijbelverhaal. 

Uitbreidingsles 1: Een wonder, ja toch ? 



Thema 11: Kerkelijk jaar: palmzondag 
Kernles 1: De intocht in Jeruzalem. 

Kernles 2: Een palmpaasstok 

Uitbreidingsles 1: Dood en nieuw leven in de natuur. 

 

Thema 12: Kerkelijk jaar: Pasen 
Kernles 1: Het Laatste Avondmaal 

Kernles 2: Jezus’lijden, dood en verrijzenis 

 

Thema 13: Brood, tafel, maaltijd houden 
Kernles 1: Rond de tafel 

Kernles 2: An, Fatima en Jorma 

Kernles 3: Mmm…. Brood ! 

Kernles 4: Lekker brood is gedeeld brood. 

Kernles 5: Jezus deelt het brood. 

Kernles 6: Op bezoek in de kerk. 

Kernles 7: Hoera! Feest! 

Kernles 8: De eerste communie. 

Uitbreidingsles 1: Het spel: wist je dat ? .... 

Uitbreidingsles 2: Tafeltje, dek je. 

Uitbreidingsles 3: Danken en vieren. 

 
Nota: Voor de eerste communievoorbereiding werken wij samen met de parochie. 

We gebruiken hiervoor de brieven van Peter Pen. 

 

Thema 14: Kerkelijk jaar: Pinksteren 
Kernles 1: Het lelijke jonge eendje. 

Kernles 2: In vuur en vlam 

Uitbreidingsles 1: De lege stoel 

 

Thema 15: Dragen en gedragen worden 
Kernles 1: Christenen dragen 

Kernles 2: Ik draag en word gedragen 

Kernles 3: Gedragen door mensen en door God ? 

Kernles 4: Een schaap op zijn schouders. 

Kernles 5: Ik draag ook (zorg)... 

Kernles 6: Zorgen voor gasten. 

Kernles 7: De wereld rond 

Kernles 8: Viering en evaluatie 

Uitbreidingsles 1: Christoffel, de veerman 

Uitbreidingsles 2: Brussen 

Uitbreidingsles 3: Gedragen door .... 



Catechese 3de leerjaar 
 

September:  
 Anders zijn, ontmoeting 1 (4 weken) 

 Verbondenheid in verdriet (1/2 week) 

 

Oktober: 
 Verbondenheid in verdriet (2.5 week) 

 Kerkelijk jaar (Allerheiligen) (1 week) 

 

November: 
 Verbondenheid in verdriet (3 week) 

 Afwerken van thema + toets (1 week) 

 

December: 
 Kerkelijk jaar (advent) (2 weken) 

 Kerkelijk jaar (kerstmis) (1 week) 

 

Januari: 
 Stilte en gebed, ontvankelijkheid (4 weken) 

 

Februari: 
 Vergeving en verzoening (2 weken) 

 Kerkelijk jaar (40-dagen-tijd) (1 week) 

 

Maart: 
 Vergeving en verzoening (3 weken) 

 Kerkelijk jaar (Pasen) (1 week) 

 Keuze (afwerken en bijwerken) (1 week) 

 

April: 
 Aarde en vruchtbaarheid (2 weken) 

 

Mei: 
 Aarde en vruchtbaarheid (2 weken) 

 Kerkelijk jaar (O.H.-Hemelvaart) (1 week) 

 Keuze (1 week) 

 

Juni: 
 Anders zijn, ontmoeting 2 (4 weken) 



Catechese 4de leerjaar 
 

September 
-Symbolen. 

-Op stap met Mozes. 

 

Oktober 
-Op stap met Mozes. 

-Kerkelijk jaar: Allerzielen. 

 

November 
-Conflicten. 

 

December 
-Kerkelijk jaar: Advent. 

-Naar keuze. 

-Kerkelijk jaar: Kerstmis. 

 

Januari 
-Gewetensvol handelen. 

 

Februari 
-Gewetensvol handelen. 

-Naar keuze. 

-Kerkelijk jaar: veertigdagentijd. 

 

Maart 
-Mens en natuur: gave en opgave. 

 

April 
-Naar keuze. 

-Kerkelijk jaar: de Goede Week en Pasen. 

 

Mei 
-Levensadem. 

 

Juni 
-Kerkelijk jaar: Pinksteren. 

-Symbolen. 

-Naar keuze. 



Catechese 5de leerjaar 
 

Thema 1 : talenten 
 Wie je ook bent 

 Zoals jij is er maar één ! 

 Gebruik je talenten 

 In goede aarde 

 Ieder zijn kroontje 

 Evaluatie 

 

Thema 2 : roeping 
 Oproep 

 Met één woord gaat hij het wagen. 

 Spreek, Heer, ik luister. 

 Kom en volg mij. 

 Velen zijn geroepen. 

 Onze roeping tot missie. 

 Evaluatie 

 

Thema 3 : bijbel 
 taal een brug tussen mensen 

 met welke bril lees ik ? 

 Wat de joden nooit wilden vergeten 

 Lotgevallen van een profeet 

 Indrukwekkende verhalen 

 Op verkenning in de bijbel 

 Evaluatie 

 

Thema 4 : Maria 
 Eindeloos verlangen 

 Wachten op het kind 

 Dienstmaagd van de Heer 

 Een vrouw van alle tijden 

 Het zal altijd Kerstfeest zijn. 

 Evaluatie 

 

Thema 5 : Schepping 
 “Waw !” 

 Wie is de tuinman ? 

 En God zag dat het goed was ? 

 Ergens komt een kind vandaan. 

 Evaluatie 



Thema 6 : arbeid 
 lust en last 

 meester of slaaf ? 

 Er werk van maken 

 Dag, taak ! 

 Evaluatie 

 

Thema 7 : wet 
 we spreken af 

 ’t is voor ons goed. 

 Tien woorden voor menselijk geluk. 

 Heldhaftige trouw 

 De sabbat of de mens ? 

 Evaluatie  

 

Thema 8 : verlossing 
 Goed en kwaad 

 Mens, waar ben je ? 

 Ik hoor mijn volk zuchten. 

 Bevrijd mij … 

 Verlosten worden verlossers. 

 Evaluatie 

 

Broederlijk delen 

 

Vastenproject 

 

 

 



Catechese 6de leerjaar 
 

-Oud Testament en Nieuw Testament: teksten bespreken en doel 

zoeken. 

 

-Wereldgodsdiensten. 

 

-Kansarmoede: a.d.h. van het boek ‘Later wil ik stuntman worden.’ 

 

-Samen één lichaam: leren werken als één groep. 


