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In de video ontmoeten de leerlingen Boef Boris weer in z’n cel. Boris kan niet zo goed 
slapen door al de dingen die hij heeft gedaan. Samen met de leerlingen gaat hij op zoek 
naar een hoopvolle manier om vergeving te vinden. Net als Boris kunnen de leerlin-
gen ook een zon scheuren en plakken, daarnaast kunnen 
onderstaande werkvormen worden ingezet.

Werkvorm onderbouw: sorry zeggen / sorry-bloem
Vergeven begint met sorry zeggen. Praat met de 
kinderen over de volgende vragen:

• Wanneer kun je sorry tegen iemand zeggen?
• Wat doe je als iemand sorry tegen jou zegt?
• Is het fijn als er sorry gezegd wordt?

Soms is het best moeilijk om sorry te zeggen. Maak met de 
kinderen een sorry-bloem: als je die aan iemand geeft, 
laat je zien dat het je spijt. Dan zeg je sorry zonder woor-
den!

Werkvorm midden-/bovenbouw: gesprekstafels
Met deze werkvorm verkennen de kinderen het thema vergeven. 
Zet vijf grote tafels in het lokaal met op elke tafel een groot vel papier. 
Op elk vel staat een vraag rond het thema vergeven:

• Voor welke dingen kun je vergeving vragen?
• Wat heb je nodig om iemand te kunnen vergeven?
• Is vergeving belangrijk? Waarom?
• Is het moeilijk om vergeving te vragen? Waarom?
• Is het moeilijk om vergeving te geven? Waarom?

De kinderen gaan in groepjes langs de tafels en praten over de vraag op het vel. 
Hun antwoorden schrijven ze erbij.

LET OP: Het thema vergeving kan confronterend zijn voor kinderen die nare dingen mee-
maken. Wees hier alert op en vertel als het nodig is dat er situaties kunnen zijn waarin 
je nog niet aan vergeving kunt denken. Dan moeten er eerst andere dingen gebeuren. 
Praat hier als het nodig is individueel met een kind over door. 

Bijbelverhaal over vergeving
Lees uit een kinderbijbel een verhaal over vergeving. Bijvoorbeeld het eind van het ver-
haal van Jozef (Genesis 45), Jezus zegt dat wie zonder zonde is de eerste steen moet 
werpen (Johannes 8:1-11) of de dienaar met de grote schuld (Matteüs 18:21-35).

Gedicht en werkvorm hele school: schrijven met stoepkrijt
Wat Boris (zie video op start.verus.nl)deed met een gummetje, kun je ook in het groot 
doen op het schoolplein. Alle kinderen schrijven met stoepkrijt dingen op die ze liever 
willen vergeten. Daarna wordt met emmers water het schoolplein schoongemaakt.

Tip: Kunt u niet met stoepkrijt op het schoolplein aan de slag? De kinderen kunnen ook 
in hun eigen klas met een natte vinger dingen opschrijven die ze willen vergeten. Wrijf 

http://start.verus.nl


er daarna met een doek over zodat het 
echt weg is. 

Lees ook het volgende gedicht:

Genade op de stoep
Psalm 51, maar dan anders

In Psalm 51 bidt David of God hem 
schoon wil maken van zijn schuld. 
Hij weet wat hij verkeerd gedaan 
heeft en vraagt aan God: ‘Was mij 
witter dan sneeuw.’

Als ik nou een krijtje had
en een grote lege stoep.
En die stoep was nog niet nat, 
want dan schrijft het niet zo goed.

Met dat krijtje laat ik zien
dat ik mijzelf wel aardig ken.
Want dan maak ik een top tien
van dingen waar ik niet zo trots op ben.

Met een kleur op mijn gezicht
schrijf ik op wat beter kon
in het zorgeloze licht
van de stralend witte zon.

Even tuur ik nog omlaag
en daarna roep ik omhoog:
‘God, houdt U het droog vandaag?
Of komt er een regenboog?’

Als het droog blijft in het land
sluip ik vrolijk naar de kraan
vul een emmer tot de rand
en ga weer op mijn stoepje staan.

Daar giet ik mijn emmer leeg,
zodat niemand meer kan zien
waarvan ik de balen kreeg,
wat er stond in mijn top tien.

En God en ik, wij kijken toe
hoe het wegspoelt door de goot.
En bij alles wat ik doe
dank ik God, want Hij is groot. 
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