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De ramadan is begonnen
Lesbrief over vasten, bezinnen en samen vieren
Inleiding
Ieder jaar is er een maand die voor veel (moslim)kinderen anders is dan alle andere: de
ramadan. Ook op jullie school zijn er ongetwijfeld ervaringsdeskundigen te vinden. Deze
bijzondere maand vormt een mooie aanleiding om op school en in de klas te onderzoeken en
met elkaar te praten: wat gebeurt er eigenlijk in die maand, en wat betekent dit precies?
De ramadan is dit jaar begonnen op maandag 12 april en duurt altijd 29 of 30 dagen.
In de klas
Deze lesbrief biedt handvatten om in de alle bouwen van de basisschool aandacht te
besteden aan de ramadan. De lesbrief bevat één les voor de onderbouw met aanvullende
(boeken)tips. Voor de midden- en bovenbouw zijn er twee lessen om zowel aandacht te
besteden aan de ramadan als een koppeling te maken met vasten in andere tradities.
We vertrekken vanuit de ervaringswereld van de leerling, om vervolgens samen verder te
onderzoeken en bespreken. De les wordt afgerond in de vorm van een creatieve
verwerkingsopdracht.

Veel plezier!
Team Arkade

Informatie voor de leerkracht
Wat is de ramadan?
De ramadan is een heilige maand voor moslims. Het is de negende maand van de islamitische
kalender, die de maancyclus volgt. De bezichtiging van de maan is daarom leidend voor
wanneer de ramadan precies begint, en dit is ook de reden dat de ramadan ieder jaar
ongeveer 10 dagen naar voren verschuift ten opzichte van de ‘gewone’ (gregoriaanse)
jaarkalender.
De maand staat in het teken van vasten. Overdag wordt er door moslims gevast, vanaf het
moment dat de zon op komt totdat die weer onder is gegaan, wordt er niet gegeten of
gedronken. Afhankelijk van het seizoen kunnen het lange of korte dagen zijn. Gemiddeld
vasten moslims ruim 16 uur per dag, en dat is nogal een verschil met het gewone leef- en
eetritme. Belangrijk is dat het niet alleen over niet-eten gaat, maar over bezinning en
zelfreflectie. Men ziet ook bewust af van andere zaken, als kwaadspreken, vloeken, roken en
seks. Soms wordt het vasten uitgelegd als:






Ogen: je kijkt niet naar wat afleidt of ongepast is
Oren: je luistert niet naar wat niet voor jouw oren bedoeld is (zoals leugens, afluisteren)
Mond: je spreekt niet over anderen en gebruikt geen lelijke woorden (zoals roddelen,
vloeken)
Hand: je verricht geen verkeerde handelingen
Voet: je laat je niet van jouw pad afleiden

Voor moslims speelt de ramadan dan ook een grote rol in het dagelijks leven gedurende deze
dertig dagen.
Vasten in andere religies
Vasten is een belangrijke praktijk binnen verschillende levensbeschouwelijke tradities. Binnen
de Islam speelt het vasten een grote rol; de ramadan is één van de vijf zuilen van het geloof
en daarmee een verplichting voor ieder gezond en volwassen persoon. Binnen het
Christendom is vasten gebruikelijk in de veertig dagen voor Pasen, dat noemt men ook de
vastentijd. Dit vasten wordt verschillend ingevuld. Vroeger spaarden kinderen bijvoorbeeld
veertig dagen lang hun snoep op in een speciaal vastentrommeltje. Anderen zien af van iets
anders dat zij dagelijks doen om ruimte te maken voor bezinning: zoals smartphone en/of
social media gebruik, het eten van vlees, het onnodig spenderen van geld. Het Jodendom kent
zes verschillende vastendagen, zoals bijvoorbeeld rond feestdag Jom Kippoer (Grote
Verzoendag). Ook in het hindoeïsme en boeddhisme speelt vasten een rol.
Hoewel vasten er binnen de verschillende tradities anders uit ziet, zijn er ook
overeenkomsten:






Afzien van eten of andere zaken, soberheid
Ruimte maken voor inkeer, bezinning, zelfreflectie
..en daarmee verbinding met God
Aandacht voor de medemens: bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of doneren van geld
aan een goed doel
 Feestelijk verbreken van het vasten; gezamenlijk eten
In de Koran is terug te vinden:
“O jullie die geloven! Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het ook was voorgeschreven
aan degenen vóór jullie, opdat jullie je bewust zijn van Allah.” (Koran 2:183)
Hieruit spreekt dat vasten voorgeschreven was, al vóór de moslims dat deden – oftewel onder
de joden en de christenen in die tijd. Vasten is een oefening in zelfdiscipline, en brengt ook
geduld en dankbaarheid, voor het moment dat er weer wordt gegeten. Voor het eten dat
men heeft, en dat niet altijd en voor iedereen vanzelfsprekend is.
Het vasten binnen religies heeft altijd ook een sterke spirituele kant. Voor moslims is het een
maand met meer ruimte en aandacht voor gebed, voor de boodschap van de Koran, en van
de ontwikkeling van Godsbewustzijn. Ook probeert men tijdens de maand de gehele Koran te
lezen. Bovendien is het een maand die in grote gemeenschappelijkheid wordt beleefd. Men
doet het vasten samen. (NB: zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en reizigers, hoeven
echter niet mee te vasten.) In de avonden wordt ook samen het vasten verbroken. De
maaltijd die dan wordt gegeten heet de iftar. Ook worden er veel dadels gegeten, want dat
zou de favoriete vrucht zijn van de profeet Mohammed. Het ontbijt in de nacht (dat een uur
voor zonsopgang plaatsvindt) heet de suhur.
Veel moslims begroeten elkaar voor en tijdens de ramadan door elkaar een gezegde ramadan
te wensen: ramadan moebarak, ramadan karim of ramadan mabroek.
Als afsluiting van de ramadan wordt feest gevierd: Eid-ul-Fitr (Suikerfeest) met veel
gezelligheid en lekkernijen.
De ramadan vormt een mooie aanleiding om in de klas stil te staan bij de betekenis van deze
maand. Het gaat dan niet alleen om het vasten, maar ook om thema’s als bewustzijn,
bezinning, voeding, spiritualiteit, zelfdiscipline en wilskracht
֎

Lesbrief de ramadan is begonnen!
onderbouw
Intro
Verken kort wat de klas al weet over de ramadan, door als volgt te openen:

 Er is (eergisteren/vorige week/op 12 april) een bijzondere maand begonnen... Wie
heeft een idee waarover ik het heb?

Start
Tip: Weeg af aan de hand van de reacties in jouw groep of voor het vervolg wenselijk is kort
nader te informeren, en gebruik van bijvoorbeeld Ramadan met Flip de Beer: video
Of maak in de onderbouw gebruik van een mooi prentenboek over de ramadan. Wij tippen De
Ramadankalender en Hoe Farah meedoet met de ramadan, zonder te vasten!

Kern
Nodig:
- voor iedere leerling een dadel
- verhaal Arifs eerste vastendag
(uit: lesmethode Hemel&Aarde
zomer 2015 in de bijlage)

Vraag de kinderen of zij weten wat de islam is.
Vertel dat het een geloof is, en dat je moslim
heet als de islam jouw geloof is. Er is een
bijzondere maand begonnen voor moslims;
de ramadan. Dan eten en drinken ze overdag niet, pas als de zon onder is gegaan en het
donker wordt. Moslims zijn die maand extra graag samen met hun familie. Ze proberen ook
zoveel mogelijk aardige dingen te doen voor anderen en helpen andere mensen zo veel als ze
kunnen. Als de maand is afgelopen is het feest: het Suikerfeest, met heel veel lekker eten.
Lees het verhaal over Arif voor, en bespreek om te beginnen wat zich feitelijk afspeelt in het
verhaal:

 Wat doet de familie van Arif in de ramadan?
 Mag Arif meedoen?
 Hoe voelt Arif zich?
(Eerst trots dat hij mee mag doen, daarna krijgt hij honger en dorst en is moe)
 Wat gebeurde er toen de zon was onder gegaan?
 Waarom gingen Arif en zijn familie dadels eten?
Voer vervolgens een meer filosoferend gesprek met elkaar:
(Let op: alle antwoorden zijn ‘goed’ en input om samen over verder te denken..)
 In de ramadan gaat het over niet eten, maar ook over samen delen. Wie weet
voorbeelden van samen delen?
 Kan je altijd samen delen?
 Is delen hetzelfde als helpen?
 Wat is genoeg?
 Hoe voelt het om te helpen of delen?
 Wat kunnen wij delen?
Laat de kinderen allemaal een dadel proeven. Waarschuw dat er een pit in zit! (Overigens is
één dadel ook een oneven aantal – zie verhaal).
Tip: de dadel kun je ook stapsgewijs en met alle zintuigen
laten proeven zoals in een (boeddhistische)
meditatieoefening gebeurt met een rozijn. Het is een
oefening in heel aandachtig kijken, ruiken, voelen,
proeven. Wat valt er eigenlijk allemaal te ervaren aan ons
eten?
(Zie bijlagen voor de uitgeschreven oefening)

Afronding

 Laat de kinderen een kleurplaat kleuren met geometrische vormen
 Of: Maak een lichtje zoals bijvoorbeeld (zie bijlagen):

Bijlagen

Oefening: aandachtig proeven met al je zintuigen | dadel
1)

Leg de dadel op je hand. Houd hem ook eens vast tussen je duim en wijsvinger.

2)

Kijk ernaar alsnog je nog nooit een dadel hebt gezien.

3)

Wat zie je allemaal?
Kleurverschillen, rimpeltjes, gladde plekken, hoe ziet de vorm eruit?

4)

Doe eventueel je ogen dicht en voel aandachtig hoe de dadel aanvoelt.
Hard of zacht? Glad of rimpelig?

5)

Houd de dadel bij je oor. Knijp er eens in. Wat hoor je? Of hoor je niets?

6)

Breng de dadel naar je neus. Ruik je iets? Zo ja, wat?
Probeer de geur te omschrijven.

7)

Krijg je al trek in de dadel? Hoe voelt dat precies?
Merk op wat er in je lichaam gebeurt.

8)

Leg de dadel in je mond, op je tong. Bijt er nog niet op, maar voel heel bewust
hoe het er ligt. Misschien merk je het gewicht van de dadel op je tong.

9)

Beweeg de dadel door je mond. Van links naar rechts, van voor naar achter.
Duw het tegen je gehemelte. Wat voel je?
Voelt de dadel nu anders aan dan toen je hem in je hand hield?
Proef je een bepaalde smaak?

10)

Kauw even op de dadel en merk op wat er allemaal gebeurt.
De textuur van de dadel verandert, er komt smaak en speeksel vrij.

11)

Hoe voelen je mond, tanden, kaakspieren? Bespeur je ergens spanning?

12)

Op welke plek in je mond of op je tong proef je de dadel het beste?

13)

Geniet van de smaak en probeer deze eens te omschrijven.

14)

Heb je zin om de dadel door te slikken?
Merk eerst eens op hoe die neiging of drang eigenlijk voelt.

15)

Slik de dadel dan door en probeer hem zo lang mogelijk in de gaten te houden.

16)

Voel je de dadel in je keel, slokdarm, maag?

17)

Sta stil bij hoe je lichaam aanvoelt na het eten van de dadel en het doen van
deze oefening. Is er iets veranderd? Of niet?

Lesbrief de ramadan is begonnen!
midden- en bovenbouw

Les 1: Vasten in de ramadan
Intro
Verken kort wat de klas al weet over de ramadan, door als volgt te openen:

 Er is (eergisteren/vorige week/op 12 april) een bijzondere maand begonnen... Wie
heeft een idee waarover ik het heb?
 Voor wie is de ramadan belangrijk? (Moslims) Waarom? (hun geloof)

Start
Weeg af aan de hand van de reacties op de startvraag in jouw groep of voor het vervolg
wenselijk is kort nader te informeren, en gebruik bijvoorbeeld

 De ramadan is begonnen in Jeugdjournaal 12 april 2021: video

Kern
Overdag niet eten en drinken doet natuurlijk iets met je lichaam: je hebt overdag opeens
minder energie en bent sneller moe. Dat kan ook komen omdat je ’s nachts extra vroeg
opstaat voor de suhur: je ontbijt heel vroeg voor de zon opkomt, zodat je overdag kunt
vasten. In de nacht mag je dus wel eten. In de nacht blijf je soms ook laat wakker, waardoor je
overdag eigenlijk wel een dutje zou willen doen. Het is net de omgekeerde wereld!

 Bekijk de video van Sarah, zij zit al op de middelbare school en vlogt hoe haar dag
vasten eruitziet: https://www.youtube.com/watch?v=zyQI70uFbjs
Voer in de klas het gesprek met elkaar om kennis en ervaringen te delen:

 Hoe voel jij je als je de hele dag niet hebt gegeten? Of slecht hebt geslapen?
 Denk je dat vasten goed is voor je lichaam? Waarom wel en waarom niet?
 Als het niet goed is voor je lichaam, zou het dan ergens anders goed voor zijn? Wat kan
je bijvoorbeeld leren van vasten? (denk aan: geduld, doorzettingsvermogen)
 Als je minder energie hebt door het vasten, wat kan je dan wel doen? (denk aan: stilte,
bezinning, een boek lezen)
 Je mag niet eten of drinken overdag. Maar wat mag wel? Bedenk zo veel mogelijk
goede dingen op die je wel mag doen. (het belang van liefdadigheid)

 Als je aan iets ‘verslaafd’ bent, kan het goed zijn om er even van te vasten. Bijvoorbeeld
snoep. Kan jij andere dingen bedenken waar je van zou kunnen vasten?
 Stel je voor dat je hebt gevast. Bedenk dan wat je in de avond met de ‘iftar’ zou willen
eten en hoe je je dan zou voelen. (denk aan: dankbaarheid, trots)
Belangrijk is dat het in de ramadan niet alleen draait om niet-eten, dat is niet het enige waar
het om gaat bij vasten

 Wie heeft een idee?
In de ramadan gaat het ook om nadenken over jezelf en je best doen je goed te gedragen;
zoals dat belangrijk is in het geloof. Moslims proberen daarom ook ándere dingen te laten
behalve eten en drinken. Soms wordt het vasten uitgelegd als:






Ogen: je kijkt niet naar wat afleidt of ongepast is
Oren: je luistert niet naar wat niet voor jouw oren bedoeld is (zoals leugens, afluisteren)
Mond: je spreekt niet over anderen en gebruikt geen lelijke woorden (zoals roddelen,
vloeken)
Hand: je verricht geen verkeerde handelingen
Voet: je laat je niet van jouw pad afleiden

 Ga deze punten (lichaamsdelen) af en maak op het digibord samen een lijst van
voorbeelden worden; waar zou je met je oren niet naar kunnen luisteren als je vast?
 Bekijk met elkaar de lijst. Wat valt op?
Als het goed is staan op de lijst vooral dingen waarvan we eigenlijk allemaal wel weten dat je
die beter niet kunt doen: zoals aan liegen, afluisteren, vloeken...
Bovendien hoort ook de ramadan het samen te doen, en ook te delen met anderen!
Je zou kunnen zeggen dat al deze niet-eten dingen van de ramadan eigenlijk altijd al
belangrijk zijn, en dat de maand van de ramadan een tijd is om daar extra goed je best op te
doen, en meer te oefenen.

Afronding
Oefenen met stil zijn en aandacht.
Kleurplaat moskee mandala (zie bijlagen)
De Ramadan is een maanmaand.
De maan zie je vaak bovenop de toren (minaret) van de
moskee, omdat het een symbool is van de islam.

Lesbrief de ramadan is begonnen!
midden- en bovenbouw

Les 2: Vasten in andere tradities
Start
 Wie weet nog waar we he in de vorige les over hadden?
Vertel de klas ook vasten in verschillende levensbeschouwelijke tradities (geloven) voorkomt,
en dat er dus verschillende manieren van vasten zijn.

 Wie kent er voorbeelden?

Kern
Lees klassikaal de verhalen van Raviv, Caspar, Andhra en Mohammed (zie bijlagen).
Laat de leerlingen vragen bedenken (opschrijven) die ze zouden willen stellen aan de kinderen
over hun verhalen.
Verzamel dan de vragen plenair, bijvoorbeeld op het digibord. Denk samen na over hoe je de
antwoorden op deze vragen kunt vinden:

 Kennen wij iemand die het antwoord weet? (eventueel iemand uitnodigen in de klas
om iets te vertellen over vasten in diens levensbeschouwelijke traditie?)
o Tip: Bereid de klas goed voor op respectvol ontvangen en bevragen als jullie
iemand willen uitnodigen om hierover te vertellen. Denk ook met elkaar na: hoe
zouden we diegene kunnen bedanken?
 Hebben we anders boeken in de klas waar we het antwoord kunnen vinden?
 Waar kunnen we anders online goede (betrouwbare) informatie vinden?
Onderzoekje
Leerlingen gaan individueel of in groepjes op onderzoek uit om de antwoorden op jullie
vragen te verzamelen.

Afronding
Laat de leerlingen de opbrengst van hun onderzoekje creatief vastleggen: op een
poster/collage/mindmap/beeldende powerpoint o.i.d.

 Hang de resultaten van jullie onderzoek naar vasten op in de klas of school!
 Of: laat de leerlingen een eigen gedicht schrijven over de betekenissen van
vasten

Bijlagen

Verhalen over vasten:

uit: lesmethode Hemel&Aarde; pasen 2007

Extra informatie over de ramadan
Jeugdjournaal 12 april 2021: de ramadan is begonnen; video
Jeugdjournaal 13 april 2021: Jasmin doet mee aan de ramadan 13 april 2021; video

Schooltv Ramadan de islamitische vastenmaand; video
Schooltv Wat doen moslims tijdens de ramadan? (9 min); video
Schooltv Waarom doen kinderen mee aan de ramadan?; video
Jeugdjournaal Op deze school doet heel groep acht mee aan de ramadan; video

