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Tien nieuwe lesbrieven gepresenteerd

Er zijn tien nieuwe lesbrieven over religieuze onderwerpen beschikbaar voor de onderbouw van het
middelbaar onderwijs. De brieven zijn onlangs in Sittard gepresenteerd tijdens een studiemiddag voor
docenten godsdienst/levensbeschouwing. De lesbrieven zijn op verzoek van de onderwijsstichting LVO
samengesteld door het onderwijsbureau van het bisdom Roermond.
“LVO ontdekte dat veel leerlingen heel weinig weten over religieuze onderwerpen,” zegt docent Pierre Vossen,
die de lesbrieven heeft samengesteld. “Het gaat er in teksten niet zozeer om geloofsoverdracht of catechese,
maar vooral om algemene kennis over een maatschappelijk fenomeen als religie op de leerlingen over te
brengen.”
Volgens Vossen zijn de lesbrieven gemaakt vanuit het idee dat als leerlingen bijvoorbeeld langs een kerk
fietsen, ze dat gebouw kunnen herkennen en ook weten welke functie het heeft. “De meeste leerlingen in
Limburg worden thuis ook nog wel eens geconfronteerd met een doop, een communiefeest of een uitvaart van
opa of oma. Het is goed als ze dan weten wat de achtergronden daarvan zijn.”
De lesbrieven zijn in een serie van tien boekjes uitgegeven. Er zijn drie boekjes over personen (Jezus, Maria en
heiligen), twee over feesten (Pasen en Kerstmis), twee over gebouwen (kerken en kloosters) en drie over
religieuze achtergroneen (bijbel, sacramenten en rituelen rond overlijden). De lesbrieven zijn als reeks te
gebruiken, maar ook afzonderlijk. In elke lesbrief zit ook een aantal verwerkingsopdrachten.
Daarnaast heeft Vossen van elke lesbrief een digitale variant gemaakt, waarop leerlingen zelf vragen kunnen
beantwoorden, filmpjes bekijken of een quiz spelen. Deze zijn via prowise-presenter te raadplegen. Dit is een
programma dat in veel scholen voor digitale lessen wordt gebruikt. De lesbrieven kosten € 2,50 per stuk. Bij
bestelling van grotere oplages is korting mogelijk. Bestellen kan bij het secretariaat van het onderwijsbureau
van het bisdom.
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