
 

 
Hoe goed vind jij deze Duitse straatevangelisatiefolder over het Kerstfeest? 

 
Vak Duits Klas en 

niveau  

3 havo/vwo Aantal lessen 1 

Korte omschrijving 

van de les 

De leerlingen beoordelen een Duitse straatevangelisatiefolder over 

het Kerstfeest en vertalen het deel van de folder dat zij het meest 

geslaagd vinden of verbeteren het deel dat zij het minst geslaagd 

vinden. 

Les op hoofdlijnen: 

- Doelen 

- Inhoud en verloop  

- Werkvorm 

- Soort les 

- Periode 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

- De leerlingen lezen een Duitse straatevangelisatiefolder over 

het Kerstfeest. 

- De leerlingen beoordelen de inhoud van de folder. 

- De leerlingen vertalen een deel van de folder in het Nederlands 

of verbeteren de folder. 

 

Inhoud en verloop 

1. De leerlingen lezen de straatevangelisatiefolder (individueel). 

2. De leerlingen bepalen in tweetallen of ze de folder geslaagd 

vinden in het overbrengen van de kerstboodschap (tweetallen). 

Als ze dit vinden dan vertalen ze het gedeelte dat zij sterk 

vonden heel precies in het Nederlands. Als ze de folder niet 

geslaagd vinden, dan formuleren de leerlingen verbeteringen en 

passen de bestaande tekst aan in het Duits.   

 

Werkvorm 

individueel/tweetal 

 

Soort les 

losse les 

 

Periode 

Kerst 

Indruk docent van 

merkbare resultaat 

bij leerlingen qua 

christelijke vorming  

- 

Typerende 

opmerking (citaat) 

van docent  

- 

Typerende 

opmerking (citaat) 

van een leerling   

- 

Bronnen, leer- en 

hulpmiddelen (b.v. 

Powerpoint, lesplan, 

website, filmpje)  

Kerstfolder uit Duitsland (PF) 

 

Andere relevante 

informatie 

- De docent kan folders meenemen of aanvragen als hij tijdens 

een bezoek aan Duitsland (b.v. aan een Weihnachtsmarkt) in 

contact komt met christenen die aan het folderen zijn.  

- De docent kan één folder meenemen uit of kopen in Duitsland 

en deze inscannen en kopiëren voor gebruik in de klas. 
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- De docent kan folders bestellen op Internet door te zoeken op 

Google met de zoektermen Weihnachten, Heft, Evangelisation. 

De klassenset kan elk jaar gebruikt worden. 

- Deze les is ontworpen op basis van de didactische diamant. 

 
Onderzoekscentrum Driestar educatief Gouda. 

Verspreiding toegestaan indien de bron vermeld wordt. 
Met dank aan de docent wiens les heeft geleid tot dit lesidee. 

 

https://www.driestar-educatief.nl/onderzoek/projecten/kennisbank/handreikingen/vakken-en-didactiek/didactische-diamant-p-m-murre

