
 

 

Leskisten ‘Bekijk het!’  
 

Doel 

Vizier heeft voor scholen en jeugdorganisaties educatieve materialen ontwikkeld, waarmee groepen 

zelfstandig aan het werk kunnen. Doel van de materialen is om jongeren bekend te maken met hun 

eigen en andere culturen. Hierdoor ontstaat meer begrip voor elkaar en wordt tolerantie en respect 

vergroot. De leskisten ‘Bekijk het!’ zijn hier een voorbeeld van. 

 

Doelgroep 

De handleiding die in iedere leskist te vinden is, is ontwikkeld voor leerlingen 

uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Het document kan ook geschikt 

zijn voor leerlingen uit de onderbouw van het Vmbo. Begeleiders van 

jongerengroepen kunnen het materiaal gebruiken voor kinderen in de 

leeftijdscategorie 10 t/m 12 jaar. U kunt de voorwerpen uiteraard ook op uw 

eigen manier gebruiken. Dan kunnen de spullen ook voor jongere of oudere 

kinderen gebruikt worden.  

 

Kisten 

Vizier heeft drie leskisten in de verhuur: een leskist Jodendom, Christendom en Islam. De kisten 

kunnen gezamenlijk of los van elkaar gehuurd worden. 

 

Wanneer 

Het is aan u, de leerkracht of begeleider, om te bepalen wanneer u de leskist wilt 

gebruiken. Het gehele schooljaar kunnen scholen en andere belangstellenden de 

leskist aanvragen. Hierdoor kunt u op een voor u geschikt moment van het aanbod 

gebruik maken. Het kan uiteraard voorkomen dat de leskist uitgeleend is. Wees 

daarom op tijd met de reservering. 

 

Materiaal 

De leskisten bestaan uit ongeveer 15 voorwerpen en een aantal boeken. 

Naast voorwerpen vindt u in de kist een handleiding. Hierin worden 

verschillende opdrachten beschreven die u aan de hand van de voorwerpen 

met de kinderen kunt behandelen. Het is niet noodzakelijk dat u alle 

voorwerpen en opdrachten aan bod laat komen. U kunt het zo indelen als u 

past en zelf een keuze uit de voorwerpen maken. Op de voorwerpen wordt 

vermeld bij welk hoofdstuk en paragraaf ze horen. 

In de handleiding wordt tevens een aantal filmfragmenten vermeld die u via 

het internet aan de kinderen kunt tonen. Daarnaast vindt u in de kist een 

aantal boeken die u vrij of op de aangegeven plaatsen in de handleiding 

kunt gebruiken.  

 

 

 



Kosten 

Iedere leskist kan voor een periode van vier weken voor € 15,- gehuurd worden. Er moet een borg 

afgegeven worden. Als de leskist binnen de overeengekomen periode volledig en in de juiste staat 

afgeleverd wordt, ontvangt u de borg retour. Bij het te laat terugbrengen, verlies of beschadiging van 

geleende materialen en/of bijlagen wordt de nieuwprijs of een door Vizier vast te stellen vergoeding 

voor de contactpersoon of organisatie in rekening gebracht. 

 

Aanvragen 

Bent u geïnteresseerd en wilt u de leskist met uw groep gebruiken? Neemt u dan contact op met 

Marlies Bruining, adviseur van Vizier. Zij bereikbaar via m.bruining@vizieroost.nl of (053) 4302299.  
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