Wat is
Joods zijn?
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Les 1
Vakken: Geschiedenis, mens & maatschappij,

Benodigde materialen:

maatschappijleer, burgerschap.

Docentenhandleiding

Tijd: 1 lesuur (45 – 50 min.)
Leerjaar: 3 en 4

Leerlingenwerkbladen (geprint of online)
Beeldmateriaal (geprint én in PowerPoint)

Lesdoelen:
• De leerlingen beschrijven aan de hand van diverse foto’s zo specifiek mogelijk hun bevindingen;
• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wie Joden zijn;
• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat het jodendom is.

Inleiding

Visible thinking

De meeste leerlingen zullen een man met een

Visible thinking is op een wetenschappelijk

hoed, een baard en pijpenkrullen wel herkennen

onderbouwde manier denkpatronen aanleren

als (orthodox) joods. Maar vaak reikt hun kennis

en inzichtelijk maken. Oorspronkelijk komt

over Joden en het jodendom niet heel veel verder.

deze werkvorm uit een Zweeds project dat was

In deze les maken leerlingen kennis met aspecten

gericht op het ontwikkelen van de denkwijzen

van het jodendom en de Joodse identiteit. Ze

van studenten zoals het zoeken naar waarheid,

leren dat Joden meer zijn dan slachtoffers van

begrip, eerlijkheid en verbeeldingskracht. De

de Holocaust. Ze zijn gewone Nederlanders

werkvorm heeft zich verder ontwikkeld in o.a. de

en wereldburgers, die een bijdrage leveren en

culturele sector (kijken naar kunst), maar is ook

geleverd hebben aan de maatschappij.

heel geschikt voor allerlei andere toepassingen.
Tijdens deze verschillende werkvormen worden

Terminologie

denkprocessen zichtbaar gemaakt, zodat

Joods volk of Joodse identiteit?

leerlingen zich er meer bewust van worden.

De term ‘volk’ heeft in de twintigste eeuw een

In deze les worden de werkvormen ‘zoom in –

lading gekregen, daarom kunt u ervoor kiezen

zoom uit’ en ‘kijk, denk, vraag’ gebruikt.

deze term te vervangen door (sociale) identiteit
of cultuur.
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Instap (ca. 10 minuten)
Visible thinking werkvorm: Zoom in – zoom uit
Leerlingen krijgen steeds een deel van de foto te zien en moeten benoemen wat ze denken dat ze zien.
Dit kan leiden tot discussies over het ‘grotere plaatje’. Gebruik hiervoor de PowerPoint.

Stap 1:

Stap 6:

Laat op het digibord een deel van een foto zien.

Vertel dat u zo het complete beeld laat zien. Laat

(scherm 1)

leerlingen voorspellen wat er op de foto te zien
zal zijn. Wat is dit voor situatie? Schrijf een aantal
steekwoorden op.
Stap 7:
Laat de complete foto zien (scherm 3):

Stap 2:
Vraag de leerlingen te beschrijven wat ze (letter
lijk) zien. Noteer de antwoorden op het bord.
Stap 3:
Laat vervolgens nog een deel van de foto zien.
(scherm 2)
Vertel de leerlingen dat ze een meisje zien dat
Stap 4:

op haar kamer zit. Het meisje heeft op haar muur

Herhaal stap 2: wat zien de leerlingen (letterlijk)

een uitnodiging hangen voor een bat mitswa. Dit

op de foto? Noteer de antwoorden.

is een traditie binnen het jodendom. Wanneer
een meisje 12 jaar wordt, wordt ze ‘dochter van
het gebod’. Ze is dan oud genoeg om onder de
joodse wet te vallen. Wanneer een Joodse jongen
13 jaar wordt, viert hij zijn bar mitswa.
Stap 7:
Wijs een aantal leerlingen aan voor een reactie op
het verhaal bij de foto.

Stap 5:

Voorkennis ophalen

Herhaal stap 1 en 2.

Maak samen met de leerlingen een mindmap op
een groot vel papier of het digibord. Wat weten
de leerlingen over Joden en het jodendom?
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Leskern (ca. 30 minuten)
Opdracht: kijk, denk en vraag.
Instructievideo ca. 3 minuten.
Bekijk eerst de animatie. In deze animatie krijgen de leerlingen informatie over Joden en het jodendom.
De volgende vragen komen o.a. aan bod: Wie zijn Joden? Hoelang wonen Joden al in Nederland? Wat
is het jodendom? Wat zijn belangrijke waarden en normen in het jodendom? Hoe zijn deze in onze
samenleving verweven?

Stap 1:
Verdeel de klas in groepen. In elke groep gaan

B

de leerlingen, aan de hand van de visible thinking
routine kijk, denk en vraag, heel gericht kijken
naar een foto.
Eerst kijken de leerlingen samen objectief naar
de foto. Elk groepslid noteert op het eigen
werkblad wat ze zien op de voor- en achtergrond.
De leerlingen schrijven hun bevindingen zo
precies mogelijk op. In de tweede ronde kijken
de leerlingen subjectief: wat denken ze te zien?
Welke situatie speelt zich hier af? Ook dit schrijft

Foto B: Niet alle Joden lijken op elkaar. Ondanks

elk groepslid zo specifiek mogelijk op. Tot slot

dat het een volk is, is er veel diversiteit. Zo zijn er

beantwoorden de leerlingen de laatste vraag:

ook Joden uit Ethiopië. Ondanks dat hun uiterlijk

Wat zou je nog willen weten over deze afbeelding?

heel anders is dan die van andere Joden, behoren

Elke groep kijkt naar een andere afbeelding. De

zij toch tot dezelfde groep. Dit is een huis/

leerlingen noteren de bevindingen allemaal op

toeristisch winkeltje in een voormalig Joods dorp in

het (online) leerlingenwerkblad.

de streek Gondar in Ethiopië. Vrijwel elke Jood uit
Ethiopië is inmiddels naar Israël gehaald. Enkele

A

voormalige Joodse dorpen zijn omgebouwd tot
toeristische attractie, zo ook dit huis.

C

Foto A: Een Joods gezin eet in een loofhut
tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot). Dit doen
ze zeven dagen lang met hun familie in een
loofhut in de tuin, op het balkon of op een plat

Foto C: Jongens winnen het Jom Ha (Hebreeuws:

dak. Soekot is een joodse feestdag die verwijst

‘dag van’) Voetbaltoernooi. Dit is een jaarlijks

naar een gebeurtenis uit de Tenach. Tijdens

Joods voetbaltoernooi in Amstelveen. Joden uit

het loofhuttenfeest herdenken de Joden dat ze

heel Nederland en uit het buitenland, van alle

moesten vluchten uit Egypte, door de woestijn

niveaus, leeftijden en religieuze achtergronden,

zonder vaste woning.

spelen in geïmproviseerde teams in één dag een

DOCENTENHANDLEIDING • LES 1

voetbaltoernooi. Het toernooi is bedoeld om

zie je sojasaus en pesto. Het jodendom kent

Joden uit verschillende gemeenschappen, bubbels

bepaalde wetten over eten en drinken. Iets

en achtergronden bij elkaar te brengen: van

wat wel gegeten mag worden, noemt men

atheïst tot ultra-orthodox. Het toernooi werd voor

koosjer. Zo zijn schelpdieren, varkensvlees, en

het eerst gehouden in 1980. In 2019 deden zestien

combinaties van vlees en melk niet toegestaan.

volwassen teams mee en bijna vijftig jeugdteams.

Op verschillende producten kun je vaak aan een
klein logootje zien of iets koosjer is.

D

Stap 2:
Geef de leerlingen in de groepen een nummer:
1, 2, 3, 4, 5 (afhankelijk van het aantal leerlingen
dat in een groepje zit). Alle nummers 1, alle
nummers 2, alle nummers 3 (etc.) gaan bij elkaar
zitten en vormen zo een nieuwe groep. Alle
leerlingen nemen hun (online) leerlingenblad
mee met daarop de foto en de bevindingen uit
de oude groep. In de nieuwe groep heeft dus
iedere leerling een andere foto bekeken. De
leerlingen presenteren kort aan elkaar de foto en
hun bevindingen. Wat hebben ze gezien? Waar
denken ze dat de afbeelding over gaat? Welke
vragen hebben zij? Aan het einde van deze ronde
hebben de leerlingen in de nieuwe groepen alle

Foto D: Foto aan de keukentafel van de familie

foto’s bekeken.

Suissa. In de kast rechts op de achtergrond zie
je een chanoekia, een achtarmige kandelaar die

Stap 3:

aangestoken wordt met de Joodse feestdag

Klassikale evaluatie van de afbeeldingen. Vraag

Chanoeka. Samen met de menora, de zevenarmige

een aantal leerlingen of ze de afbeelding kunnen

kandelaar, is het een van de oudste symbolen van

beschrijven. Toon elke afbeelding op het digibord

het Joodse volk. Op tafel staat een jahrzeit-kaars,

en vertel daarbij wat er te zien is.

een Joodse herdenkingskaars voor de doden. De
kaars wordt op de overlijdensdag van de dode (de

Afsluiting (ca. 5-10 minuten)

jahrzeit) aangestoken en brandt 24 uur. Het wordt

Laat de leerlingen antwoord geven op de vraag:

ook aangestoken bij Holocaustherdenkingen.

Wat is Joods zijn? Het mag in hun eigen woorden
en moet ‘nieuwe’ informatie bevatten, iets wat ze

E

nog niet wisten. Eventueel kun je hier de animatie
nog een keer samen bekijken. Bespreek deze
antwoorden klassikaal en vul de mindmap met
steekwoorden aan. Gebruik een andere kleur stift,
zo is goed te zien wat aanvullende kennis is. Maak
hierbij ook een koppeling naar de lesdoelen. Hang
het grote vel papier op in de klas, zodat er nog
vaker naar gekeken kan worden en eventueel later
nog kan worden aangevuld.

Foto E: Foto van producten bij Mouwes, dé
koosjere winkel van Buitenveldert (Amsterdam).
Je ziet onder andere dadelstroop (de groene
verpakking) en daarnaast Nederlands-Marokkaans
vanille- en oranjebloesemextract. Rechts onderin

