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Terugkijken op het schooljaar 
BIJBELROOSTER BIJ DE AFRONDING VAN HET CURSUSJAAR (4-14 JAAR) 

 
Waarom dit rooster? 

Eén van de redenen dat kinderen aan het einde van het schooljaar vaak moe zijn, is ook dat het 

afscheid nemen emotionele energie kost. Je kunt als ouder en als leerkracht kinderen hierbij helpen 
door de tijd te nemen om bewust het schooljaar af te ronden. Dat kan bijvoorbeeld door het einde 

van het schooljaar een plaatsje in de avondsluiting of bij de gezinsmaaltijd te geven. Je kunt met 

elkaar Bijbelgedeelten lezen waarin het gaat over afscheid nemen. Door elke dag even bij het licht 
van Gods Woord met dit onderwerp bezig te zijn, krijgt het een plaats in het leven van het kind. Het 

is ook heel waardevol om het einde van het schooljaar een plaats te geven in het gezinsgebed door 
ervoor te bidden en te danken. 

 

Dag 1: De schooljaren van Saulus 
Lees Handelingen 22:1-10 

Bij welke meester leerde Saulus (vers 3)? Wat leerde hij daar? Wat leerde hij vlak voor 
Damascus? Wie leerde hem dat? Wat heb jij bijvoorbeeld het achterliggende jaar op school 
geleerd? Wat is het belangrijkste wat je kunt leren? 

 
Dag 2: De schooljaren van Timotheüs 

Lees 2 Timotheüs 3:10-17 
Van wie heeft Timotheüs veel geleerd (vers 10)? Van wie nog meer (vers 15)? Wat was zijn 
lesboek? Wat is het belangrijkste boek waaruit jij het afgelopen jaar les hebt gekregen? 
Waarom is dit het belangrijkste Boek (vers 16)? 
 

Dag 3: De schooljaren van Johannes 
Lees 1 Johannes 1:1-7 

Van Wie heeft Johannes geleerd (vers 1)? Wat leerde hij (vers 2)? Wat leert hij nu weer aan 
anderen (vers 3)? Wat betekent dit voor jou? Voor welke zonden van het achterliggende 
schooljaar moet jij vergeving vragen? 

 
Dag 4: De schooljaren van Salomo 

Lees Spreuken 4:1-6 
Waar leerde Salomo (vers 3)? Wie onderwees hem (vers 4a)? Wat leerde hij (vers 4b)? Veel 
lessen van school ben je misschien vergeten – noem eens iets wat je nog hebt onthouden! 

Welke woorden mag je nooit vergeten? Waarom niet (vers 5-7)? 
 

Dag 5: Op Jezus’ school 
Lees Lukas 4:15-21 

Waar leerde Hij (vers 16)? Waaruit leerde Hij (vers 17)? Wat leerde Hij (vers 18-21)? Wat 
betekent dit voor jou? 
 

Extra: 
Je vindt bij dit Bijbelrooster verschillende Bijbelteksten om met elkaar te leren, een 

bladwijzer om als juf/meester aan kinderen mee te geven en suggesties voor een 
leerkrachtcadeautje met meerwaarde. Je kunt dit het handigste vinden via: 
https://www.bijbelsopvoeden.nl/product-tag/afronding-basisschooljaar/ 
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