Bijbel als Basis
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• methode voor godsdienstonderwijs
• kennis en inzicht in de Bijbel en de
christelijke traditie
• materiaal voor het digibord

vmbo

Godsdienst voor het vmbo
BIJBEL ALS BASIS
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Bijbel als Basis bestaat uit:
vmbo

vmbo-t/havo/vwo

Leerjaar 1
Leerwerkboek 1 vmbo
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havo / vwo
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3 havo / vwo
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Leerjaar 2
Leerwerkboek 2 vmbo

Leerwerkboek 2 thv

Leerjaar 3/4
Leerwerkboek 3/4 vmbo

Godsdienst voor de onderbouw

Leerwerkboek 1 thv

Leerwerkboek 3 hv

alle leerjaren voorzien van Digibord bij voor de docent
methodesite: www.bijbelalsbasis.nl

Belangrijke kenmerken van Bijbel als Basis:
• eenvoudig taalgebruik en korte teksten
• praktische en activerende leerlinggerichte aanpak
• gevarieerd aanbod van activerende werkvormen en opdrachten
• actuele en uitnodigende uitstraling
• docentondersteuning via Digibordbij en methodesite met extra’s

Bijbel als Basis
Bijbel als Basis is bestemd voor het vak godsdienst in de
onderbouw van het voortgezet onderwijs met ook een
editie voor de bovenbouw van het vmbo. Het accent ligt
op het vergroten van kennis en inzicht in de inhoud van
de Bijbel en de christelijke traditie. In leerjaar 1 is het
leven van Jezus Christus het uitgangspunt en in leerjaar 2
staan de grote verhalen uit het Oude Testament centraal,
zoals de schepping, Noach, de aartsvaders en koningen en
profeten.
Van groot belang is de koppeling met de leefwereld of
ervaringen van de leerlingen. Daarmee wordt de leerstof
relevant omdat ze betekenisvol is voor eigen keuzes en
de relatie tot anderen. Na deze Bijbelse basis gaat het in
de delen 3 havo/vwo en 3/4 vmbo om de ontmoeting met
andere wereldgodsdiensten en het verder ontwikkelen van
sociaal-ethische standpunten en houdingen.
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