Vooraf: Leg de basis met Basics
WAT IS BASICS?
Basics is materiaal voor basiscatechese. Het is geschikt voor groepen kinderen van 10-12 jaar. Basics behandelt alle hoofdthema’s uit
het christelijk geloof op een voor kinderen aansprekende manier. Het materiaal sluit aan bij de praktijk en is creatief, speels en
informatief. Basics gaat niet uit de weg dat kinderen wat mogen leren – maar dan wel via hoofd, hart én handen. De thema’s zijn
ontleend aan de Bijbel, de traditie van het christelijk geloof en de kerk. Het materiaal is goed voor twee seizoenen.

MATERIAAL
Basics bestaat uit drie delen met materiaal voor vijftien bijeenkomsten. Het basismateriaal kent geen vaste volgorde en kan naar
eigen inzicht worden ingezet. Het verdiepingsmateriaal kan echter alleen worden gebruikt na het volgen van het basismateriaal.
Steeds wordt voorzien in (theologische) achtergrondinformatie bij het onderwerp, het programma zelf en een aantal werkbladen.
Een bijeenkomst duurt ongeveer een uur.
De drie delen van Basics zijn als volgt samengesteld:
Deel 1: materiaal over God, Jezus, de kerk, de Bijbel, de doop en het avondmaal.
Deel 2:	materiaal over de Heilige Geest, de vier grote christelijke feesten, het ontstaan en de geschiedenis van de kerk, de diaconie;
verdiepingsmateriaal over God, Jezus, de kerk, de doop en het avondmaal.
Deel 3: materiaal rond belangrijke en aansprekende verhalen uit de Bijbel.

LEERPROCES
Catechese is leren met hoofd, hart en handen. En leren is veranderen. Wie een leerproces heeft doorgemaakt, is aan het einde
daarvan niet meer dezelfde persoon. Ook basiscatechese is leren. Om het leerproces te ondersteunen, is elk programma opgebouwd
uit drie ‘fasen’: een verkenningsfase, een verdiepingsfase en een verwerkingsfase. In de verkenningsfase worden de kinderen en de
stof bij elkaar gebracht. Kennis van de beginsituatie van de kinderen is daarvoor een vereiste: wat weten ze al, hoe leren ze, hoe zitten
ze in hun vel, enzovoorts? In de verdiepingsfase komt de kern van de zaak aan de orde. In de verwerkingsfase maken de kinderen zich
de aangereikte stof eigen, tot iets van zichzelf. De verschillende werkvormen in het materiaal ondersteunen dit proces van verkenning, verdieping en verwerking.

BIJ DE PRAKTIJK
Aansluiting bij de praktijk is een belangrijk uitgangspunt bij de programma’s van Basics. Een belangrijke voorwaarde voor kinderen om
te leren, is dat het aangeboden materiaal dicht bij hun eigen ervaring staat. Dat lijkt misschien een open deur, maar aan deze
basisvoorwaarde wordt niet altijd tegemoetgekomen in de basiscatechese. Elk programma van Basics probeert waar mogelijk aan te
sluiten bij de praktijk van alledag. Zo kunnen kinderen eerst opmerkzaam worden gemaakt op de praktische aspecten die bij een
thema horen, voordat zij er verdiepend mee aan de slag gaan.

OUDERS
De leeromgeving beperkt zich niet tot de ruimte waarin de basiscatechese plaatsvindt. Thuis komen de kinderen veel van de thema’s
tegen als ‘geleefd geloof’, via hun ouders of verzorgers. Basics sluit hierbij aan met concrete werkvormen en vragen die ouders of
verzorgers de gelegenheid bieden om op eenvoudige wijze mee te doen met het programma van hun kinderen.

VOORBEREIDING
Het materiaal is in de meeste gevallen direct klaar voor gebruik. De praktische voorbereiding van een bijeenkomst hoeft dus niet veel
tijd te kosten.
Omwille van het leerproces van de kinderen ondersteunt Basics ook de persoonlijke voorbereiding van de catecheet. Met Basics is
de coach namelijk niet slechts een procesbegeleider, maar (net als de ouders of verzorgers) een voorbeeld van ‘geleefd geloof’.
Om deze reden wordt er steeds voorzien in eenvoudige en toegankelijke (theologische) achtergrondinformatie, maar ook in enkele
vragen en/of opdrachten die de coach helpen bij het zich eigen maken van de stof. Steeds is de vraag wat je als coach persoonlijk
zou kunnen en willen delen met de kinderen, omwille van hun leerproces. Het christelijk geloof is niet alleen een kwestie van kennis:
het wordt juist ook doorgegeven in de ontmoeting met levende vertegenwoordigers van dat geloof.
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WERKBLADEN DOWNLOADEN
Meerkleurige werkbladen zijn ook te downloaden via www.jop.nl/catechese (klik op “JOP Basics”). Met behulp van een kleurenprinter is het dan eenvoudig om kleurenkopieën van deze werkbladen te maken.

LEEROMGEVING
Natuurlijk leren de kinderen beter als ze zich welkom weten op de basiscatechese. Een goede voorbereiding helpt hierbij: wie goed is
voorbereid, kan alle aandacht geven aan de kinderen wanneer zij de catecheseruimte komen binnenvallen. Daarnaast is de inrichting
van de ruimte van belang. Is het een leuke plaats voor de kinderen? Is de ruimte kleurig? Hangen er bonte posters aan de muur? Is het
er licht? Is het meubilair geschikt voor kinderen? Zorg ook wat dit betreft voor een goede basis. Dan kom je met Basics heel ver.

GETEST
Een deel van het materiaal van Basics is getest door kinderen en hun coaches in elf gemeenten. Op basis van de testresultaten is het
materiaal waar nodig aangepast.
De makers van Basics wensen je veel mooie uren met de kinderen toe. Veel succes, plezier en inspiratie bij de bijzondere taak van
‘leren geloven’!
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