Wat je moet weten over de
kinderwerkmethode ‘Schitter’
Algemeen

‘Schitter’ is een methode om kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel en het hart
van God door Jezus zichtbaar te maken.
De lessen zijn allemaal rondom Bijbelverhalen opgebouwd. De kindertijd is immers
DE tijd voor verhalen! De methode behandelt zo’n 200 verhalen.
Iedere les is op drie niveau’s beschikbaar:
1. voor de 4-6 jarigen (basisschoolgroepen 1-2),
2. voor de 6-9 jarigen (basisschoolgroepen 3-5),
3. voor de 9-12 jarigen (basisschoolgroepen 6-8).
Dit betekent dus, dat er in totaal zo’n 600 lessen zullen zijn.
De lessen zijn opgedeeld in de overkoepelende thema’s van de Tienerbijbel van
Willem de Vink, zoals: Het Begin, Abraham, Wie is Jezus, etc.
De thema’s bestaan meestal uit twee lessenseries van 5 en/of 8 lessen.
UNIEK: Wanneer je voor alle leeftijdsgroepen dezelfde serie aanschaft, zullen alle
kinderen tegelijkertijd hetzelfde verhaal horen. Zo kunnen broertjes en zusjes uit
verschillende leeftijdsgroepen thuis samen praten over het verhaal dat ze hebben
gehoord.
Alle lessen komen eens in de vier jaar voorbij. Wanneer een kind van zijn vierde tot
twaalfde jaar de kindersamenkomsten meemaakt - acht jaar dus - dan krijgt het twee
keer hetzelfde verhaal te horen, maar wel twee keer op een ander niveau.
UNIEK: De lessen zijn te gebruiken in kleine, middelgrote en grote gemeentes. Dat
komt omdat het verhaal voor alle leeftijden hetzelfde is. Alleen de inleiding en
verwerking is anders. Door dezelfde les op verschillende niveau’s te bekijken, is het
gemakkelijk toepasbaar te maken voor jouw kindergroep.

Persoonlijke Touch

Wat niet in de lessen ingeweven is, zijn aanbidding, liedjes (wel enkelen), een moment
voor de collecte, gezellig praten, of iets dergelijks. Op deze manier kun je als kerk zelf
bekijken hoe je naast de woordelijke inhoud de kindersamenkomsten indeelt.
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Een net beginnende kinderwerker krijgt met ‘Schitter’ voldoende input en onder-steuning om een goede tijd met de kinderen te hebben. Een ervaren kinderwerker kan een
les gemakkelijk verdiepen, door eigen persoonlijke ervaringen met Jezus als aanvulling
te gebruiken en zo de kinderen nog specifieker te bedienen.

Voorbereiding

In de praktijk heeft de voorbereiding zich op de volgende manier het beste bewezen:
Maandag lezen de kinderwerkers de les door voor de week er op. Later in de week
kiezen ze een moment om de les goed voor te bereiden.
Op deze manier is de les voorbereiden gemakkelijk, want het verhaal is dan al
gesetteld in je hoofd.
Goed om te weten
De lesmethode is zo geschreven dat een kinderwerker maximaal 2 uur voorbereidingstijd nodig heeft.
Extra benodigdheden
Naast het geschreven materiaal is onderstaande nodig om de lessen optimaal te
kunnen geven en die je in je standaarduitrusting nodig hebt.
- Handpop voor de 4-6 jarigen.
- Aanbiddingsmuziek voor kinderen eigen keuze, zie ook onze kinderworhip cd.
- Cd-speler/begeleidend muziekinstrument.
- Knutselmateriaal: scharen, stiften, altijd voldoende papier, lijm, versiersels.
- Bord/flipover/beamer.
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