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Lesformulier: Missionaris 
 

Voorkennis: werk goede doelen (maatschappijleer), betoog schrijven (Nederlands), debatteren (Nederlands) 
 

Vaardigheden: Debatteren, betoog schrijven 

 

Lesdoelen leerlingen: kunnen luisteren naar opmerkingen van anderen,  
hun eigen mening onder woorden kunnen brengen en op papier kunnen zetten 
Mening vormen over missie-werk 

 

 

 Tijd Lesonderdelen Docent-activiteiten (wat doet de 
docent) 

 
 

Leerling-activiteiten 
(wat doen de 
leerlingen) 

Leerinhouden 
/leerdoelen (wat 
leren de leerlingen) 

0-5 Start van de les: 
Welkom 
Startvraag 
Voorkennis testen 
 
 

Startvraag: hebben jullie bij het 
nieuws gehoord over die 
missionaris die dood werd 
geschoten. 
 
Voorkennis: 
Missiewerk/zendingswerk 
Goede doelen 
Let op! Missionaris is ook een 
standje 
 

Beantwoorden de 
vragen (klassikaal) 

Inhoud kranten 
artikel. 
Werk missionaris 

5-12 Deel 1 van de les: 
Filmpje 
 
 
 

Filmpje laten zien over 
missiewerk, Cordaid, ander goed 
doel (Cordaid is nu met actie 
bezig via q-music) 

Kijken kritisch naar 
filmpje op zoek naar 
verschil en 
overeenkomsten 
 

Verschillen tussen 
missie en goed 
doel kunnen zien 

12-15 Tussenstand: 
terugkoppelen 
 
 

Vraag: wat is het verschil, wat is 
de overeenkomst 
Zou het uitmaken voor gever en 
ontvanger 
 

Beantwoorden Verschillen tussen 
missie en goed 
doel benoemen 

15-23 Deel 2 van de les: 
Mening vormen 

Lesblad met eiland: lln. vragen 
wat belangrijk is bij hulp. Hoe ver 
kun je gaan met hulp. 

Lesblad invullen in 
groepjes, 
discussiëren en 
mening vormen 
 

Mening vormen 
over dit 
onderwerp.  
 

23-30 In groepje stelling 
voorbereiden  
 
 

Stelling: 
-Hulp is goed, maar laat je geloof 
thuis 

Discussiëren en 
mening vormen 

Mening vormen 
over dit 
onderwerp.  
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-Het is arrogant om te denken, 
dat andere volkeren op jouw 
hulp zitten te wachten 
-iemand die gelovig is, biedt 
beter hulp, dan iemand die niet 
gelovig is 
 

Luisteren en 
mening 
verwoorden  

30-40 Debat Debat leiden Debatteren Luisteren en 
mening 
verwoorden 

40-50 Afsluiting: 
Meningen 
samenvatten en 
betoog laten 
schrijven 
Huiswerk is betoog 
 

Samenvatten 
Kies stelling en schrijf hier een 
betoog over met de argumenten 
die je gehoord hebt en vul deze 
eventueel aan.  

Schrijven betoog Samenvatten, 
mening 
verwoorden in 
betoog 

Vragen bij dit werkblad: 

- wat voor hulp mag je bieden? Geld, goederen, 
voedsel, kennis; 
- mag je daar iets van terug verwachten? 
- zijn er grenzen aan hulp aanbieden? 
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