
 
 

Erfgoed van jezelf, de omgeving en van iedereen: de eerste communie 

Met dank aan juf Lisette van de Sint Petrusschool in Boxtel 

Deze lessuggestie sluit aan bij kerndoel 56 gewoonten en gebruiken 

Doelgroep:  groep 3 en 4  

Leerdoelen: 

De leerling kan vragen stellen bij het onderzoeken van eigenschappen en details van erfgoed. 

De leerling kan het verhaal dat bij het erfgoed hoort reproduceren. 

De leerling kan verschillen en overeenkomsten weergeven tussen heden en verleden aan de hand 

van erfgoed. 

De leerling toont in dialoog respect voor de mening van een ander over de waarde van erfgoed. 

Tijdsbeslag: 2 uur 

Plaats van uitvoering: in de klas 

Lesmateriaal: computer, internet, knutselspulletjes zoals papier, lapjes stof, glitters, lijm, schaar en 

kleurpotloden  

Introductie: 

foto BHIC 

In de maand mei doen veel kinderen in Brabant hun eerste communie. Als leerkracht heb je hier 

waarschijnlijk mee te maken omdat sommige kinderen in je klas hun eerste communie doen en daar 

over vertellen. In deze lessuggestie behandelen wij de eerste communie als een ritueel/traditie in 

Noord-Brabant. Dit kan  ook interessant zijn voor leerlingen die hun eerste communie niet doen. 

Want wat vieren die leeftijdsgenootjes nou eigenlijk en waar komt dit vandaan? Dit zijn vragen die u 

met uw klas kunt bespreken in de communieperiode. 
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Introduceer het onderwerp door te vragen wie er in de klas hun eerste communie gaan doen. 

Bespreek met de leerlingen of hun ouders of opa en oma ook eerste communie hebben gedaan en of 

zij daar wel eens foto’s van gezien hebben. U kunt ook een foto van uw eigen eerste communie laten 

zien.  

Bekijk het filmpje:  

De eerste 6 minuten van dit familiefilmpje uit de jaren ‘60 gaan over de eerste communie. Het 

filmpje is in kleur maar zonder geluid. Bespreek het filmpje met de leerlingen: wat valt de kinderen 

op? Welke dingen zijn hetzelfde gebleven en wat is er veranderd? Wat gebeurt er allemaal op zo’n 

dag? Laat de kinderen ook goed naar de communiejurkjes en pakjes kijken. Wat valt de leerlingen 

nog meer op? Wat valt de leerlingen op aan het filmpje? Wat is er anders als je het vergelijkt met 

familiefilmpjes uit onze tijd? 

Eindopdracht: laat de kinderen communiekleding voor de toekomst ontwerpen. Hoe denken zij dat 

communiekleding er over 25 jaar uit ziet? De leerlingen kunnen hun ontwerpen versieren met de 

knutselmaterialen. 

http://www.thuisinbrabant.nl/object/filmfotobank/oai_filmenfotobank-nb.nl_255523

