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In	  deze	  plusklasupdate	  wil	  ik	  eerst	  foto's	  delen	  van	  de	  open	  les.	  Daarna	  vertel	  ik	  meer	  over	  het	  eerste	  
halfuurtje	  van	  elke	  les:	  	  'de	  opwarmer'.	  

	  

	  	   	  

	  	   	  



	  	   	  

	  

	  	   	  

	  

	  	   	  

	  

	  



'Opwarmer'	  is	  een	  heel	  algemeen	  woord.	  Ja,	  want	  in	  dit	  halfuurtje	  kunnen	  heel	  verschillende	  dingen	  
aan	  bod	  komen.	  In	  de	  afgelopen	  weken	  is	  in	  onze	  plusklas	  het	  volgende	  voorbijgekomen:	  

-‐	  Bijbelstudie	  

-‐	  opgaven	  van	  de	  rekenkalender	  

-‐	  taalkronkels	  

-‐	  raadsels	  

	  

Bijbelstudie	  

Wij	  gaan	  in	  de	  plusklas	  door	  het	  Bijbelboek	  Marcus.	  Gewoon	  van	  voor	  naar	  achter.	  Dat	  betekent	  dat	  
we	  meer	  en	  minder	  toegankelijke	  gedeelten	  lezen.	  Maar	  vooral	  betekent	  het	  dat	  we	  het	  leven	  van	  
Jezus	  op	  aarde	  volgen.	  En	  wat	  je	  dan	  bij	  Marcus	  zo	  goed	  ziet	  is,	  hoe	  Jezus	  stukje	  bij	  beetje	  zijn	  
discipelen	  en	  anderen	  die	  hem	  volgen	  voorbereid	  op	  een	  aantal	  voor	  hen	  schokkende	  waarheden:	  
Jezus	  is	  de	  Zoon	  van	  God	  en	  (nieuwe	  schok)	  hij	  (de	  Messias)	  komt	  om	  te	  sterven.	  

Hoe	  gaat	  zon	  les?	  Ik	  geef	  hieronder	  een	  indruk	  	  van	  de	  les	  van	  gisteren.	  (dus	  niet	  alle	  nuances	  die	  in	  
het	  gesprek	  naar	  voren	  komen)	  Marcus	  8:	  27	  –	  9:1	  

Start:	  ik	  vraag	  de	  kinderen	  om	  in	  één	  of	  twee	  zinnen	  te	  zeggen	  wie	  Jezus	  is.	  Daar	  geven	  veel	  kinderen	  
mooie	  antwoorden	  op:	  	  'De	  Zoon	  van	  God.	  Hij	  kwam	  op	  aarde	  om	  ons	  van	  de	  zonde	  te	  verlossen.	  De	  
Messias.	  God,	  die	  van	  ons	  houdt.'	  

Nog	  een	  vraag:	  Wat	  is	  een	  held?	  Kennen	  jullie	  voorbeelden	  uit	  boeken	  of	  films?	  

We	  bespreken	  wat	  een	  held	  tot	  een	  held	  maakt:	  hij	  strijd	  voor	  het	  goede	  en	  heeft	  daar	  heel	  veel	  voor	  
over.	  In	  films	  en	  vaak	  ook	  boeken	  gaat	  het	  bijna	  fout,	  maar	  de	  held	  houdt	  vol	  en	  wint	  uiteindelijk.	  

Dan	  gaan	  we	  lezen:	  	  

27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan 
zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen 
zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik 
volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand 
hierover te spreken.  

We	  praten	  er	  met	  elkaar	  over	  hoe	  de	  mensen	  tot	  die	  ideeën	  gekomen	  zijn.	  Vooral	  de	  mensen	  die	  
zeggen	  'de	  messias'	  zitten	  er	  toch	  dicht	  bij?	  O	  ja?	  Wat	  dachten	  de	  meeste	  mensen	  van	  de	  Messias?	  
Dat	  weet	  een	  aantal	  kinderen:	  bevrijder	  van	  Israël,	  Romeinen	  verjagen.	  Ik	  wijs	  hen	  op	  het	  eerder	  
besproken:	  'held'.	  Zie	  je	  wat	  ze	  verwachten?	  Snap	  je	  dan	  Petrus	  reactie	  als	  Jezus	  verder	  gaat?	  

31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het 
volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou 
worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam 
Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn 
leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je 
denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’  

We	  kijken	  naar	  de	  felle	  reactie	  en	  de	  enorm	  harde	  woorden	  van	  de	  Here	  Jezus.	  Hij	  spreekt	  de	  
duivel	  aan	  die	  Petrus	  deze	  gedachten	  en	  woorden	  heeft	  gegeven.	  We	  komen	  er	  hierdoor	  op	  hoe	  je,	  
als	  je	  in	  God	  gelooft	  en	  hem	  wilt	  dienen	  tocht	  gedachten	  kunt	  hebben	  die	  tegen	  God	  ingaan.	  En	  dan?	  
Nou	  dan	  moet	  je	  eens	  verder	  lezen!	  (we	  hebben	  ook	  nog	  besproken	  dat	  dit	  een	  verzoeking	  voor	  de	  



Here	  Jezus	  kan	  zijn.	  Als	  Hij	  ervoor	  zou	  kiezen	  zou	  hij	  zo	  de	  rol	  van	  koning	  die	  de	  Romeinen	  verjaagt	  
kunnen	  vervullen.	  Hij	  heeft	  er	  de	  macht	  voor.	  En	  de	  weg	  die	  hij	  moet	  gaan	  is	  heel	  wat	  moeilijker…)	  

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet 
zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn 
leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het 
evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het 
leven bij inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de 
trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de 
Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige 
engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’  

Je	  kruis	  op	  je	  nemen:	  dat	  betekent	  dat	  je,	  als	  je	  ontdekt	  dat	  God	  iets	  anders	  wil	  dan	  jij,	  je	  naar	  hem	  
luistert.	  Dat	  kan	  heel	  groot	  zijn	  (denk	  aan	  mensen	  die	  in	  hun	  land	  vervolgd	  worden:	  geen	  makkelijk	  
leven,	  maar	  gevangenis	  of	  erger	  omdat	  je	  gelooft	  in	  God),	  maar	  ook	  in	  het	  klein:	  je	  wilt	  iets	  gaan	  
doen	  waarvan	  je	  weet	  dat	  het	  niet	  goed	  is..	  wat	  doe	  je?	  

En	  dan	  kijken	  we	  nog	  naar	  9:	  1.	  Maar	  dat	  is	  toch	  een	  nieuw	  hoofdstuk?	  Ja,	  dat	  hebben	  mensen	  er	  
later	  van	  gemaakt	  om	  snel	  iets	  op	  te	  kunnen	  zoeken.	  	  Maar	  kijk	  maar	  hoe	  het	  begint:	  verder	  zei	  hij	  
ook	  nog…	  	  	  

1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de 
komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’  

En	  als	  je	  weet	  dat	  dit	  bij	  elkaar	  hoort,	  snap	  je	  ook	  dat	  Jezus	  het	  heeft	  over	  het	  leven	  willen	  verliezen	  
of	  willen	  behouden.	  Het	  gaat	  over	  je	  leven	  met	  God.	  	  

We	  kwamen	  hierdoor	  ook	  nog	  in	  gesprek	  over	  genade.	  God	  koos	  voor	  ons	  	  'toen	  wij	  nog	  vijanden	  
waren'.	  	  Genade	  beteken	  Dat	  God	  jou	  liefheeft	  en	  voor	  jou	  kiest.	  En	  dan	  wil	  je	  ook	  voor	  Hem	  leven.	  
Dan	  zijn	  de	  geboden	  voor	  jou	  de	  leerregels	  van	  God	  hoe	  hij	  wil	  dat	  je	  leeft.	  

Je	  moet	  het	  niet	  omdraaien:	  eerst	  moet	  ik	  goed	  leven,	  dan	  kiest	  God	  voor	  mij.	  

	  

Rekenkalender	  

Dit	  zijn	  echt	  opwarmers	  om	  de	  hersenen	  even	  te	  trainen.	  

Opgave:	  	  

Maak	  met	  de	  volgende	  4	  getallen	  24	  en	  daarna	  ook	  65.	  Je	  mag	  optellen,	  aftrekken,	  vermenigvuldigen	  
en	  delen.	  Gebruik	  alle	  4	  getallen	  en	  elk	  getal	  maar	  één	  keer.	  

De	  getallen:	  	  1,	  7,	  7,	  9	  of	  een	  andere:	  4,	  4,	  7,	  7	  

Het	  gaat	  vooral	  om	  de	  manieren	  van	  denken.	  Door	  dit	  met	  enige	  regelmaat	  terug	  te	  laten	  komen,	  en	  
samen	  elkaar	  oplossingen	  te	  bespreken	  ontwikkelen	  de	  kinderen	  strategieën.	  Verder	  stimuleert	  het	  
de	  houding	  om	  een	  probleem	  aan	  te	  pakken	  als	  een	  puzzel:	  je	  zoekt	  een	  weg.	  Niet	  goed?	  Dan	  haak	  je	  
niet	  af,	  maar	  zoekt	  een	  andere	  manier.	  

Taalkronkels:	  

Echte	  berichten	  uit	  kranten	  en	  sites	  waar	  iets	  mee	  aan	  de	  hand	  is.	  Soms	  een	  spellingfout,	  dan	  weer	  
een	  andere	  taalfout,	  maar	  vaak	  ook	  niet	  echt	  een	  fout,	  maar	  door	  het	  weglaten	  van	  woorden	  in	  een	  
krantenkop	  kun	  je	  het	  op	  twee	  (of	  soms	  meer)	  manieren	  lezen.	  



Dit	  is	  dus	  taalbeschouwing.	  Vaak	  grappig,	  maar	  ook	  niet	  echt	  makkelijk,	  want	  hoe	  breng	  je	  onder	  
woorden	  wat	  er	  met	  het	  bericht	  aan	  de	  hand	  is?	  	  

Een	  paar	  voorbeelden:	  

Niet de boot missen met offshore (Noord-Hollands Dagblad) 

 

Van der Valk ziet brood in casino's (de Volkskrant) 

 

'De tsunami was voor mij de druppel' (Algemeen Dagblad) 

 

Oprichter Marktplaats.nl stapt in brandnetels 

Emmeloord – Onder de naam Brennels stapt de 'fouding father' van Marktplaats.nl in de productie van 
brandnetelvezels voor het maken van een kledinglijn. (Nu.nl) 

Schipper gezonken 

Schip in overtreding 

(Dagblad van het Noorden) 

 

Wel mogen publieke programmamakers amusement als middel gebruiken 
om een maatschappelijk debat aan te zwendelen. (Metro) 

 

Sommige mensen zijn 'ambidexter' en kunnen met beide handen goed uit 
de voeten (Utrechts Nieuwsblad) 

 

Voordat	  u	  denkt	  dat	  ik	  als	  die	  kranten	  uitpluis;	  ik	  heb	  ze	  van	  een	  scheurkalende	  van	  de	  Taalunie	  waar	  
elke	  vrijdag	  een	  blad	  met	  taalkronkels	  op	  staat.	  Maar	  één	  van	  de	  kinderen	  (Timon)	  vond	  het	  zo	  leuk	  
dat	  hij	  een	  keer	  de	  krantenstapel	  thuis	  heeft	  doorzocht	  en	  mij	  een	  hele	  serie	  taalkronkels	  heeft	  
gemaild.	  Een	  aantal	  daarvan	  kregen	  de	  kinderen	  dan	  ook	  voor	  hun	  neus	  bij	  de	  eerstvolgende	  
opwarmer!	  

Raadsels	  

In	  het	  Grote	  boek	  van	  raadsels	  en	  enigma's	  put	  ik	  voor	  een	  grote	  variatie	  aan	  raadsels.	  Hieronder	  een	  
hele	  mooie,	  waar	  we	  samen	  lang	  over	  doorgepraat	  hebben:	  

WATER	  IN	  DE	  WIJN	  

Stel	  je	  voor	  dat	  je	  twee	  precies	  dezelfde	  wijkroezen	  heb.	  In	  de	  ene	  zit	  15	  cl	  wijn,	  in	  de	  andere	  15	  cl	  
water.	  Haal	  nu	  een	  lepel	  vol	  uit	  de	  kroes	  met	  water,	  doe	  dat	  bij	  de	  wijn	  en	  roer	  goed	  door	  elkaar.	  	  



Stop	  nu	  dezelfde	  lepel	  in	  die	  laatste	  kroes,	  haal	  er	  een	  lepelvol	  uit	  en	  gooi	  het	  in	  de	  eerste	  kroes.	  Nu	  
ziet	  er	  dus	  in	  iedere	  kroes	  weer	  precies	  15	  cl	  vloeistof.	  

Zit	  er	  nu	  meer	  water	  in	  de	  wijn	  of	  wijn	  in	  het	  water?	  

We	  hebben	  gevonden	  dat	  je	  het	  op	  twee	  manieren	  kunt	  oplossen	  een	  korte:	  logisch	  denken	  

En	  een	  lange:	  met	  een	  rekenvoorbeeld.	  

	  

Waarom	  het	  onderdeel	  opwarmer	  in	  de	  les?	  

Omdat	  ik	  zo	  kan	  zorgen	  voor	  een	  grote	  variatie.	  Zowel	  wat	  betreft	  interesses	  als	  vaardigheden.	  
'Variatie	  doet	  eten.'	  Iedereen	  heeft	  zo	  de	  ene	  keer	  iets	  waarin	  hij	  zijn	  kundigheid	  kan	  'vieren'	  en	  
hopelijk	  uitbreiden.	  Andere	  kinderen	  kunnen	  van	  hem/haar	  leren.	  De	  andere	  keer	  betekent	  het	  juist	  
zuchten	  en	  steunen	  en	  kun	  je	  wat	  van	  iemand	  anders	  leren	  (de	  leerkracht	  of	  een	  andere	  leerling)	  

Het	  is	  voor	  mij	  een	  goede	  gelegenheid	  om	  heel	  gericht	  situaties	  te	  creëren	  waarbij	  ik	  één	  bepaald	  
kind	  verder	  kan	  helpen.	  Het	  is	  daarnaast	  een	  heel	  goede	  gelegenheid	  om	  dingen	  als	  perfectionisme,	  
mindset	  en	  al	  die	  dingen	  waar	  het	  in	  de	  plusklas	  om	  gaat	  vanuit	  een	  situatie	  aan	  de	  orde	  te	  stellen.	  

	  

Marco	  Elsenbroek	  


