
  

Leerkracht - handreiking 

China 
- Christendom in China -   

 

Inleiding 

In deze les zullen er presentaties zijn van de PowerPoints die de vorige les 

zijn gemaakt. Ook zal met deze les de lessenserie over christendom in 

China worden afgerond.  

 

 

Doelstellingen 

1. De leerlingen weten aan het eind van deze les: 

a. Hoe het christendom in China is ontstaan 

b. Wat de Drie-Zelf-Kerk is 

c. Huisgemeenten zijn  

d. Kennen enkele zendingswerkers. 

2. De kinderen presenteren hun eigen onderwerp aan de klas.  

 

Doelgroep 

Deze les is bedoeld voor groep 7/8.   

 

Vakken en Kerndoelen 

 

Oriëntatie op jezelf en de wereld 

Domein: Ruimte 

Kerndoel 47 

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te 

vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit 

de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, 

welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 

aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen 
die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en 

Zuid-Amerika. 

 

Informatie 

Zie de informatie bij les 2.  
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Colofon 

 

Christendom in 

China 

 

Les voor groep 

7/8 

 

45 minuten 

 

Aardrijkskunde 

 

 



 

  

Lesidee 

Introductie  
U herhaalt even kort wat de vorige keer is gedaan. Zegt iets over de 

werkhouding van toen en wat nu uw verwachtingen zijn van deze les.  

 

Inleiding  

U vertelt de kinderen dat ze nog 10 minuten krijgen om hun presentatie 

voor te bereiden. Noem enkele punten waar je op gaat letten tijdens de 

presentatie, zoals verstaanbaarheid, goede informatie, etc.  

 

Kern 

De kinderen presenteren hun PowerPoint. Biedt de mogelijkheid om 

andere kinderen vragen te stellen.  

 

Afsluiting 

Evalueer en beoordeel de presentaties. Aan het eind van de les reflecteert 

u met de kinderen op deze lessenserie. In een placematvorm schrijft eerst 

ieder kind voor zichzelf op wat hij/zij geleerd heeft, daarna bespreken de 

kinderen dat in viertallen.  

 

Tijdsplanning 

 

 

 

 

 

 

Materialen 

Introductie - 

Inleiding  - 

 

Kern    Eventueel beoordelingsformulieren voor leerlingen 
Afsluiting  papieren voor een placemat.  

 

Bronnen/ Verdieping/meer informatie 

Zie onder het kopje informatie bij les 2 

 

Tip:  

Geef de 

kinderen een 

beoordelingspa

pier of laat ze 

aantekeningen 

maken tijdens 

de presentatie. 

Dit zorgt voor 

een actieve 

houding tot de 

laatste 

presentatie 

toe.  
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