Wat is Godly Play?

Waarom Godly Play?

Godly Play op school

Godly Play biedt scholen een hedendaagse en
creatieve invulling voor hun godsdienstig
onderwijs. Het draagt bij aan de ontwikkeling
van religieuze taal, begrip en kennis van religie
en christendom.
In Godly Play staan Bijbelverhalen centraal.
Deze worden zoveel mogelijk vrij gehouden
van interpretatie en morele of educatieve
samenvattingen. Er worden veel lagen in het
verhaal aangeboord.

Godly Play is een speels concept om verhalen
uit de Bijbel te ontdekken, en er zelf betekenis
aan te geven.
Godly Play is gebaseerd op de sensomotorische
pedagogiek van Maria Montessori. Godly Play
combineert en integreert taal en spel. Het is
een aandachtige en geconcentreerde manier
van
werken,
waarbij
kinderen
ontdekkenderwijs en ervaringsgericht leren.
Alle zintuigen doen mee.
De methode is ontwikkeld in Amerika (door
Jerome Berryman) en heeft zich de afgelopen
dertig jaar bewezen als van blijvende kwaliteit.
In Nederland wordt het gecoördineerd en
beheerd door de Stichting Godly Play
Nederland (www.godlyplay.nl).

Door de speciale vertelmethode wordt er veel
rust en overzicht gecreëerd waarin ieder kind
tot zijn recht kan komen en er ruimte is voor
ieders eigen associatie en beleving.
Cognitieve verschillen en het verschil in
voorkennis zijn irrelevant, waardoor iedereen
gelijkwaardig mee kan doen.
Er is pedagogisch zeer goed nagedacht over de
opzet, de materialen, en vertelwijze, een
methode die gebaseerd is op de
sensomotorische leermethoden van Maria
Montessori.

Bijbelverhalen zijn oerverhalen, die erom
vragen op een goede manier verteld te
worden. De methode van Godly Play stelt
kinderen in de gelegenheid om op een open en
belevende manier kennis te maken met die
oerverhalen. De verhalen zijn zo toegankelijk
voor alle basisschoolgroepen.
Als je zoekt naar onderwijsmethoden,
workshops of excursies in het kader van
levensbeschouwelijke en religieuze vorming is
Godly Play wat voor jouw school!

Wie zijn wij?

De opzet van een les

Mogelijkheden voor
scholen

Een volledige Godly Play bijeenkomst ziet er als
volgt uit:
De kinderen worden uitgenodigd in de kring en
de verteller pakt het materiaal. Het verhaal
wordt
verteld
en
eindigt
met
verwonderingsvragen zoals: wat vind je het
mooiste in het verhaal? Waar ben jij in dit
verhaal? (Waar) is God in dit verhaal? Kan er
ook iets weg of mist er iets?
De Protestantse Kerk Haarlem bestaat uit de
Oosterkerk
(Amsterdamse
Buurt),
de
Ontmoetingskerk (Schalkwijk) en de Grote of
st. -Bavokerk (centrum). Vanuit een
maatschappelijk betrokken motivatie draagt de
kerk graag bij aan educatie, religieuze reflectie
en verbinding in de stad Haarlem.
Jeugdpastors Angeliek Knol en Peter van der
Beek zijn met een theologische en agogische
achtergrond specialisten geloofseducatie en
sinds enkele jaren gecertificeerde Godly Play
vertellers.
Contact: Angeliek Knol, 06-44896351
angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl
Peter van der Beek, 06-52322741
jeugdpastorpeter@gmail.com

Daarna worden de kinderen uitgenodigd het
verhaal op hun eigen manier spelend of
creatief te verwerken. De bijeenkomst wordt
afgesloten met een ‘feest’ waarin er voor
iedereen iets te eten en drinken is.

Godly Play in de klas: Onze Godly Play
vertellers komen langs in de klas, en verzorgen
een complete Godly Play bijeenkomst. Deze
wordt in afstemming met de leerkracht op
maat vormgegeven.
Godly Play in de kerk: Met de klas kom je in
één van de kerken voor een Godly Play
bijeenkomst. Eventueel te combineren met
een rondleiding.
Een info-bijeenkomst voor jou en je collega’s
om zelf kennis te maken met Godly Play, ook
vanuit de rol als deelnemer.
Kosten in overleg.

