Praktische handreikingen voor Levend Water Digitaal
1. Bijbelvertellingen centraal
In Levend Water staan de bijbelvertellingen centraal. Het materiaal van het Levend Water Digibord is
daarbij ondersteunend.
Lees het Bijbelgedeelte. Pak daarna de handleiding en de leerlingenmaterialen erbij. In het digibord
vind je in de bovenbalk per dag 1, 2 en 3 de handleiding met daarin een link naar het Bijbelgedeelte.
2. Zet accenten en integreer
Kijk naar het beeldmateriaal in het Levend Water Digibord om de vertellingen te illustreren. Kies per
bijbelvertelling welke onderdelen in de onderste balk van het digibord je in wilt zetten. Welke
illustratie past bij je verhaal? Welke Bijbeltekst, Wist‐u‐dat‐je, Dichterbij of Vraag wil je gebruiken in
je les? Gebruik de materialen op een ontspannen manier: Neem kennis van de in de handleiding
voorgestelde intro’s en vertelsuggesties, maar vertel het verhaal op een manier die bij jou past.
3. Werkboek
Het werkboek is bij uitstek geschikt, na evt. een korte instructie, om leerlingen zelfstandig te laten
werken en om af en toe iets thuis te laten doen. Op het werkblad staan diverse
verwerkingsopdrachten, van dichtbij de Bijbel tot dichtbij het kind. Daarnaast bevat het werkblad
vanaf groep 4 samenvattingen van de bijbelvertellingen en memoriseerteksten. Open het werkblad
en beoordeel welke opdrachten voor welke leerlingen geschikt is. Maak dus je eigen onderwijs!
4. Kies het passende jaarprogramma
De volgorde waarin de hoofdstukken gepresenteerd worden is gekozen voor de vindbaarheid. Het is
aan te raden om aan het begin van het seizoen binnen de school af te spreken wanneer welk
hoofdstuk van Levend Water wordt behandeld, daarbij rekening houdend met de vakanties en de
christelijke feestdagen. Plan de thema’s zo in, dat over het hele schooljaar een boeiende mix
ontstaat.
De methode Levend Water bestaat uit 8 jaargangen. Elke jaargang bestaat uit 40 hoofdstukken die
verdeeld zijn in vier of vijf delen:
•
De delen met verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament staan in chronologische volgorde.
De christelijke feestdagen bevatten lessen die gebruikt kunnen worden bij Kerst, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren.
•
Voor groepen 5 t/m 8 is een serie Groepsthema’s beschikbaar. De onderwerpen kunnen
samen met andere groepen binnen de school worden behandeld, maar kunnen ook per groep
gedaan worden. Een groepsthema kan gekoppeld worden aan een ander thema in school en is ook
het hele jaar door te gebruiken.
•
De Schoolthema’s zijn beschikbaar voor alle groepen en kunnen schoolbreed ingezet worden,
bv. wanneer wordt afgesproken allemaal lessen te geven in verband met Dankdag of Biddag.

