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Doelen “op stap 
met Jefke”
Lesdoelen
De kleuters …
• brengen respect op voor de monumenten op een 

begraafplaats
• weten hoe ze zich op een begraafplaats moeten gedragen
• kunnen enkele symbolen op een graf terugvinden
• kunnen verslag uitbrengen van hun bevindingen
• kunnen samenwerken
• weten welke soorten graven ze zouden kunnen terug vinden 

op een begraafplaats
• ondervinden dat graven uit verschillende soorten materiaal 

gemaakt zijn
• kunnen met een eenvoudig fototoestel werken
• weten hoe een plattegrond van een begraafplaats wordt 

opgebouwd

De leerlingen …
• brengen respect op voor de monumenten op een 

begraafplaats
• weten hoe ze zich op een begraafplaats moeten gedragen
• kunnen enkele gezochte symbolen op een graf benoemen
• kunnen verslag uitbrengen van hun bevindingen
• kunnen samenwerken
• weten welke soorten graven ze zouden kunnen terug vinden 

op een begraafplaats
• ondervinden dat graven uit verschillende soorten materiaal 

gemaakt zijn
• kunnen met een eenvoudig fototoestel werken
• kunnen ludieke grafopschriften schrijven
• weten hoe een plattegrond van een begraafplaats wordt 

opgebouwd
• kunnen een graf opzoeken aan de hand van de codes

Voorbereiding
vooraf door de leerkracht
Bezoek de begraafplaats van 
je gemeente/dorp

Bekijk samen met je collega’s die ook meewerken aan 
het project wat jouw begraafplaats te bieden  heeft. Welke 
interessante graven zijn er te vinden? Liggen er ook bekende 
mensen uit jouw streek begraven? Kan je hier iets meer over 
vertellen? Welke symboliek komt sterk naar voor?…
Zorg dat je weet wanneer de begraafplaats open is voor het 
publiek (spreek eventueel af met de verantwoordelijke)

Werkboekje voor de kleuters/leerlingen
Bekijk de begraafplaats door de ogen van het kind met de 
vragenbundel dat je leerling krijgt. Zo zie je al meteen welke 
zaken moeilijk of gemakkelijk liggen voor jouw begraafplaats.
Kopieer het boekje volgens het aantal leerlingen van je klas 
(of klassen als je met meerdere leerkrachten samenwerkt).  
De kleuters kunnen natuurlijk nog niet lezen, geef de groepjes 
dan zelf de opdrachten die voorzien werden.
Deze werkboekjes zijn in achteraan deze bundel te vinden, 
maar ook apart downloadbaar op de website.

Inleiding tot het project
Bespreek kort voordat er naar de begraafplaats wordt 
gegaan, wat een begraafplaats precies is. Hoe zien zij dat? 
Gaan de leerlingen daar regelmatig naar toe? Waarom 
wel? Waarom niet? Wie van de kinderen gaat er graag naar 
een begraafplaats? Wie helemaal niet? Wanneer gaan de 
mensen naar een begraafplaats? Wat doe je daar dan? Dit kan 
eventueel aan de hand van een woordspin op het bord.
Indien nodig leg je uit hoe ze foto’s kunnen nemen met het 
toestel dat zal gebruikt worden: fototoestel, tablet…

Suggestie: Breng enkele foto’s mee, die op de een of andere manier 
verwijzen naar een begraafplaats. De kleuters kiezen er die 
5 foto’s samen uit die hen het meest aan een begraafplaats doet 
denken. De leerkracht toont eerst een voorbeeld. Bijvoorbeeld: 
De leerkracht kiest een foto met mooie bloemen. ‘Ik kies deze foto 
omdat er bij het graf van mijn oma altijd hele mooie bloemen 
staan. Als de bloemen verwelkt zijn, worden ze van het graf 
gehaald. Ik wil dat bij alle mensen bloemen op het graf staan.’ 
De leerkracht laat ondertussen de leerlingen aan bod. Welke foto 
zouden jullie gekozen hebben? Waarom?
Ze verantwoorden de keuze van hun foto. Waarom kiezen ze deze 
foto en niet een andere. Waaraan denken ze bij de foto? Wat voel 
je bij de foto? Waar zou je deze foto kunnen nemen?,… 
De andere leerlingen van de klas kunnen ook hun mening rond 
de foto vertellen. De foto’s worden daarna op een groot (eventueel 
gekleurd) blad gekleefd.

Knutsel 
Knipvenster
De leerlingen hebben op de begraafplaats een knipvenster 
nodig (zie bijlage) knip dat samen met hen uit, of maak een 
ander. Neem het zeker mee naar de begraafplaats!

Een bloem, kaars,…
Maak samen met je leerlingen een bloem of ander aandenken 
(al naar gelang de tijd en de leeftijd van je leerlingen) zodat 
de leerlingen op een grafmonument iets kunnen nalaten. Laat 
hen verwoorden waarom ze het net daar hebben achtergelaten.
Heb je graag wat inspiratie om bloemen te maken, dan bestaan 
er heel wat beschrijvingen om strandbloemen te maken 
(immateriaal erfgoed ook!). Hier wordt het in elk geval duidelijk 
uitgelegd: www.youtube.com/watch?v=COYWlX-gE5U 
Veel succes!

Izegem - familie Sanders

Izegem - Albert Tack Alice Vierstraete
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Kleuters
Laat de kleuters de opdrachten uitvoeren in kleine groepjes en 
bespreek achteraf in de klas. Het is vooral de bedoeling dat ze 
zelf ontdekken en ervaren.
We kozen ervoor om de kleuters eerst de begraafplaats 
te laten verkennen voordat ze meer info krijgen over de 
symboliek en andere info die ze verkrijgen/ontdekken op de 
begraafplaats. Dit om de kleuters zelf al heel wat te laten 
ervaren voordat de “theorie” er aan komt. Dit zal het voor het 
moment in de klas zelf ook gemakkelijker maken, want ze 
weten waarover er gepraat wordt. Gebruik zeker de foto’s die 
de kleuters namen om de symboliek die op de begraafplaats 
aanwezig is concreet voor te stellen.

Lager
Verdeel de leerlingen in groepjes van 3. Geef elke leerling een 
boekje om in te vullen. Overloop eventueel op voorhand kort 
het boekje.
Laat de leerlingen per groepje de opdrachten uitvoeren en 
bespreek achteraf in de klas. Het is vooral de bedoeling dat ze 
zelf ontdekken en ervaren.

Op zoek naar het oudste graf is een extra opdracht, voor 
die leerlingen die vroeger klaar zouden zijn dan de andere 
groepjes. Het gaat over het ontdekken dat de graven maar 
tot een bepaald tijd terug gaan, maar wat gebeurde er met 
de andere mensen die gestorven zijn? Dit kan eventueel op 
gezocht worden eenmaal terug in de klas. Hoe is het in jullie 
gemeente/dorp georganiseerd geweest? Een bezoek aan het 
gemeentehuis (fysiek of digitaal) kan hierop volgen om dit te 
onderzoeken.

We kozen ervoor om de leerlingen eerst de begraafplaats 
te laten verkennen voordat ze meer info krijgen over de 
symboliek en andere info die ze verkrijgen/ontdekken op de 
begraafplaats. Dit om de leerlingen zelf al heel wat te laten 
ervaren voordat de “theorie” er aan komt. Dit zal het voor de 
les zelf ook gemakkelijker maken, want ze weten waarover 
er gepraat wordt. Gebruik zeker de foto’s die de leerlingen 
namen om de symboliek die op de begraafplaats aanwezig is 
concreet voor te stellen.

Kleuters

Bespreking van belevingen op 
de begraafplaats
Geluiden op de begraafplaats
Bespreek wat de kleuters hoorden op de begraafplaats, zijn 
er verschillen? Gelijkenissen? Wat valt er allemaal (extra) 
te horen dan bv op de speelplaats. Je kan deze opdracht 
herhalen op de speelplaats, wat horen ze daar?

Soorten rustplaatsen
Welke soorten rustplaatsen vonden zij terug? Werden ze 
allemaal gevonden? Eventueel bekijken van de foto’s in de 
klas.

Info en symboliek
Welke symbolen zijn jullie tegen het lijf gelopen? Welke heb 
je gefotografeerd? Wat sprak jullie aan? Wat heb je ervan 
onthouden?
Er is meer informatie inbegrepen, dit kan als aanvulling 
dienen. (zie achtergrond voor de leerkracht ) uiteraard wordt 
dit op het niveau van de kleuters verteld.

Soorten materiaal
Welk materiaal heb je gevonden? Welke heb je 
gefotografeerd? Wat sprak jullie aan? Wat heb je ervan 
onthouden?
Er is meer informatie inbegrepen, dit kan als aanvulling 
dienen. (zie achtergrond voor de leerkracht ) uiteraard wordt 
dit op het niveau van de kleuters verteld.

Extra: Voorzie een zakje met verschillende soorten gesteenten in. 
De leerlingen voelen aan verschillende soorten gesteenten.
Ze zoeken de grafzerken waar het gesteente voorkomt.

Het vinden van de weg op de begraafplaats
Leg indien nodig uit waarom de wegen op de begraafplaats 
aangeduid zijn, vergelijk met de straat en het huisnummer dat 
de kleuters nu al kennen van hun huis. Vertel dat het systeem 
van werken dezelfde is op een begraafplaats.

Bezoek aan de 
begraafplaats

Verwerking van het bezoek 
aan de begraafplaats

Oude Stedelijke Begraafplaats Roeselare - familie Sanders
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Zien
De kleuters kijken door een kijkvenster (voorbeeld, zie 
bijlage). Hierbij bespreken en tekenen ze wat hen aanspreekt.

Oudste graf
Vraag aan de kleuters wat er dan gebeurde met de mensen 
die eerder gestorven zijn. Wat is er met hun graf gebeurd? Of 
was er nog geen begraafplaats? (meer informatie kan je ook 
in het onderdeel ‘achtergrond voor de leerkracht’ terugvinden)

Beroep
Welke beroepen werden door de kleuters gevonden? 
Herkenden ze vlug het beroep?

Foto in medaillon
Hebben de kleuters dit gevonden? Was het gemakkelijk 
om iets te zoeken? (zie achtergrond voor de leerkracht) © 
Standaard Uitgeverij - Merho

Evaluatie door de kleuters
Wat vonden de kleuters van het geheel? Welke gevoelens 
hadden ze vooral tijdens het beleven/uitwerken van het 
project? Ze kleuren het gezichtje in.

Extra mogelijkheden om rond te werken
Zelf graf ontwerpen
Ontwerp een graf voor Miel Popster. Bedenk wat er zeker 
op een graf aanwezig moet zijn. Wat zullen de fans van Miel 
Popster op zijn graf nalaten?
Alles kan en mag op de begraafplaats voor de popsterren, 
wees creatief! Vergelijk eventueel met een bekend figuur voor 
hen, Bumba, K3…

Begraafplaats opfleuren
Dit in analogie met het zelf een graf ontwerpen. Bedenk hoe 
het gehele begraafplaats er zal uit zien, hoe staan de graven 
tegen over elkaar? Wie ligt waar? Hoe vind je de weg terug op 
dit begraafplaats…
De kleuters zijn vrij om er op los te fantaseren.

Voorwerp met extra waarde
Wat is jouw ding? Waarom is dat ding zo belangrijk? Stel 
dat je dat ding zou moeten begraven, hoe zou je de zerk dan 
bewerken, versieren? Wat zou je er op zetten?

Wat doe je met een huisdier dat sterft? Het gaat dan niet meer 
over een voorwerp, maar over een levend wezen, maakt dat 
voor de kleuters een verschil?

Lager

Bespreking van de belevingen op 
de begraafplaats
Geluiden op de begraafplaats
Bespreek wat de leerlingen hoorden op de begraafplaats, zijn 
er verschillen? Gelijkenissen? Wat valt er allemaal (extra) 
te horen dan bv op de speelplaats. Je kan deze opdracht 
herhalen op de speelplaats, wat horen ze daar?

Soorten rustplaatsen
Welke soorten rustplaatsen vonden zij terug? Werden ze 
allemaal gevonden? Bekijk samen de foto’s.

Info en symboliek
Welke symbolen zijn jullie tegen het lijf gelopen? Welke heb 
je gefotografeerd? Wat sprak jullie aan? Wat heb je ervan 
onthouden?
Volgende symbolen kwamen aan beurt tijdens het bezoek 
(zie werkboekje van de leerlingen). Er is meer informatie 
inbegrepen dan dat de leerlingen konden lezen, dit kan als 
aanvulling dienen. (zie achtergrond voor de leerkracht )

Soorten materiaal
Welke soorten grafstenen bestaan er? Welke textuur voel je? 
De leerlingen onderzoeken dit door hun blad op de zerk te 
leggen en er met een potlood op te kleuren. Wat zien ze?

Extra: Voorzie een zakje met verschillende soorten gesteenten in. 
De leerlingen voelen aan verschillende soorten gesteenten. Ze 
zoeken de grafzerken waar het gesteente voorkomt. Ze bespreken 
in hun groep waarom juist gesteente gebruikt wordt.

Grafopschriften
De leerlingen krijgen een paar grappige opschriften vanuit 
een Kiekeboe strip. Het is de bedoeling dat ze dergelijke zelf 
vinden. Deze opdracht kan eventueel ook in de klas gegeven 
worden. © Standaard Uitgeverij - Merho
Het vinden van de weg op de begraafplaats
Leg indien nodig uit waarom de wegen op de begraafplaats 
aangeduid zijn, vergelijk met de straat en het huisnummer 
dat de leerlingen nu al kennen van hun huis. Vertel dat het 
systeem van werken dezelfde is op een begraafplaats.

Foto in medaillon
Hebben de leerlingen dit gevonden? Was het gemakkelijk om 
iets te zoeken? © Standaard Uitgeverij - Merho
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Beroep
Welke beroepen werden door de leerlingen gevonden? 
Herkenden ze vlug het beroep?

Gevoelens
De leerlingen zoeken een rustig plekje. Ze sluiten hun ogen 
een minuut. Daarna schrijven ze alle gevoelens op die bij hen 
opkomen. De leerlingen voeren dezelfde opdracht uit maar 
nu met hun ogen open. Ze bespreken hoe het komt dat zulke 
gevoelens op de voorgrond treden bij een bezoek aan het 
kerkhof.

Zien
De leerlingen kijken door een kijkvenster (voorbeeld, zie 
bijlage). Hierbij bespreken en tekenen ze wat hen aanspreekt.

Oudste graf (extra opdracht)
Vraag aan de leerlingen wat er dan gebeurde met de mensen 
die eerder gestorven zijn. Wat is er met hun graf gebeurd?

Mochten ze niet tot een antwoord komen:

Evaluatie door de leerlingen
Wat vonden de leerlingen van hun bezoek?

Extra mogelijkheden om rond te werken 
Zelf graf ontwerpen
Ontwerp een graf voor Miel Popster. Bedenk wat er zeker 
op een graf aanwezig moet zijn. Wat zullen de fans van Miel 
Popster op zijn graf nalaten?
Alles kan en mag op de begraafplaats voor de popsterren, 
wees creatief!

Begraafplaats opfleuren
Dit in analogie met het zelf een graf ontwerpen. Bedenk hoe 
het gehele begraafplaats er zal uit zien, hoe staan de graven 
tegen over elkaar? Wie ligt waar? Hoe vind je de weg terug op 
dit begraafplaats…

Tweede leven voor een grafmonument
Meer en meer mensen willen begraven worden onder een 
reeds bestaand grafmonument. Hoe staan de leerlingen hier 
tegenover? Zie voorbeeld van Sint-Andries te Brugge. 

Negatieve gevoelens begraven
Past in een les godsdienst rond boetedoening, elkaar 
vergeven…

Voorwerp met extra waarde
Wat is jouw ding? Waarom is dat ding zo belangrijk? Stel 
dat je dat ding zou moeten begraven, hoe zou je de zerk dan 
bewerken, versieren? Wat zou je er op zetten?
Wat doe je met een huisdier dat sterft? Het gaat dan niet meer 
over een voorwerp, maar over een levend wezen, maakt dat 
een verschil?
Welk voorwerp typeert jou? Laat de leerlingen een voorwerp 
van thuis meebrengen (laat het inpakken). Geef de kinderen 
de opdracht om het juiste voorwerp aan de juiste klasgenoot 
te koppelen. Lukt het?

Namen
Wat betekent jouw naam? Waarom is een naam zo belangrijk? 
Waarom zijn er sommige mensen die het wel/niet op hun graf 
willen zetten?
Dit kan eventueel opgezocht worden op internet. Betekenis 
van de voornaam of familienaam. Wie weet vonden er 
leerlingen een familieschild, een zijsprong naar heraldiek is 
dan vlug gemaakt.
Leerlingen van de bovenbouw kunnen zo hun eigen 
wapenschild ontwikkelen. Zoals deze van de familie Paret 
in Izegem. Je zag zeker al de leeuw van Vlaanderen, de lijn 
van West-Vlaanderen, de eenden (of merletten in heraldiek-
termen) van Izegem en dan hun eigen symbolen. Waarom niet 
combineren met het voorwerp dat je aan hen kon linken?

Hiernamaals
Wat is er na de dood? Is er een leven na de dood? Wat geloven 
de leerlingen? Wat geloven de ouders van de leerlingen? De 
grootouders? De juf/meester? Filosoferen met kinderen kan 
heel verrijkend zijn!

Liederen
Bestaan er liederen over ons onderwerp? Welke? Eventueel 
te beluisteren en te bespreken, wat vertellen deze liederen? 
Thriller van Michael Jackson kan een voorbeeld zijn.
 

Sint Andries

Izegem - familie Parret

Sint Andries - Van Maeckelbergh Monique Robert De Vriese


