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Schoolbezoek aan de kerststal van de St. Lambertuskerk (Rosmalen) 

 

Parochie 

Parochie Heilige Maria, Rosmalen 

E-mail: -- 

Contactpersoon: Susanne Rodenburg-Zwikker  

 

Beschrijving praktijk 

Op uitnodiging van de parochie, bezoeken leerlingen van de basisschool onder schooltijd met 

hun klas de kerk, ter voorbereiding op Kerstmis.  

 

Basisscholen, kindcentra en het speciaal onderwijs in Rosmalen en omgeving (Maliskamp, 

Empel, Den Bosch) ontvangen per e-mail een uitnodiging. Individuele leerkrachten kunnen 

hierop hun klas aanmelden, met opgave van een of meerdere voorkeuren voor een datum en 

dagdeel.   

 

De schoolbezoeken vinden plaats op werkdagen en onder schooltijd, in week 50 en 51.   

 

De duur van het programma is, per bezoek: 30-50 minuten. 

De inhoud wordt afgestemd op de leeftijdscategorie c.q. het ontwikkelingsniveau van de 

kinderen.  

 

Centraal staat de vertelling van het kerstverhaal, middels een korte (teken)film (5-10 

minuten). Ingeleid door het samen zingen van een kerstliedje en een openingsact/toneelstukje 

door de kapelaan en een werkgroeplid. Na de film verwerken zij het verhaal in een dialoog met 

de kinderen waarbij jaarlijks een andere vraag centraal staat.  

De kinderen maken een kerstwens (intentie) op een gekleurde, papieren kerstster (de kinderen 

die nog niet kunnen schrijven, krijgen een stickertje om te plakken) en bezoeken ze in kleine 

groepjes de kerststal. Waar zij hun naam op een ‘bordje’ mogen schrijven dat wordt 

opgehangen in de kerk.  

We sluiten het bezoek centraal af, op de mat. 

 

De papieren kerststerren verzamelen we per klas in een plastic, doorzichtige kerstbal die na 

afloop van het bezoek door de kinderen zelf wordt opgehangen in de Gedachtenisboom op de 

markt (in het centrum van Rosmalen).   

 

We geven de kinderen een kleurplaat en een kerstkaart mee waarop informatie over de 

vieringen voor gezinnen rond Kerstmis staat vermeld.  

 

De klassen vragen we een kerstwens van de klas te maken, op een door ons aangeleverde 

afbeelding, en mee te nemen naar het kerststalbezoek: ook deze hangen we op in de kerk.  

 

Menskracht: 

Een werkgroep bestaand uit drie vrijwilligers en de kapelaan/pastor. Per schoolbezoek zes tot 

zeven extra vrijwilligers om het programma in de kerk te begeleiden. 
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Hoe pakt deze praktijk uit? 

De schoolbezoeken worden georganiseerd sinds 2011.  

De activiteit wordt gewaardeerd. Elk jaar krijgen we enthousiaste reacties van de leerkrachten 

en het aantal aanmeldingen blijft stabiel: per jaar, ontvangen we gemiddeld 700 tot 800 

schoolkinderen, verspreid over 5 tot 6 werkdagen. 

 

Zowel katholieke als openbare scholen krijgen onze uitnodiging. Maar de scholen die ons 

bezoeken, hebben allemaal een katholieke grondslag. Een aantal scholen meldt zich al vanaf 

2011 jaarlijks aan. 

 

We ontvangen groep 1 tot en met 8.  

De meeste aanmeldingen komen vanuit de onderbouw: groep 1 tot en met 4. 

 

Voor ieder klassenbezoek plannen we een uur in. Rekening houdend met schooltijden zijn er zo 

maximaal 5 bezoeken op een dag mogelijk. Afhankelijk van de groepsgrootte en het niveau van 

de kinderen duurt het programma wat korter of langer maar altijd maximaal 50 minuten.  

 

De maximale groepsgrootte, die we per bezoek hanteren, is 50-60 kinderen ofwel: maximaal 

twee schoolklassen tegelijkertijd. Ervaring leert dat meer kinderen ten koste gaat van de 

aandacht, teveel is voor de opzet van ons programma. 

 

De (teken)films van het kerstverhaal, alsook de liedjes, vinden we op YouTube.  

De kapelaan maakt een korte, eigentijdse intro-film die past binnen de openingsact en waarin 

de centrale gespreksvraag verwerkt is. In 2018 was dit bijvoorbeeld: welk cadeau zou jij Jezus 

willen geven?  

 

De schoolkinderen mogen helemaal vooraan in de kerk zitten, samen op een mat. Zo kun je 

gemakkelijk contact met ze maken en, door deze informele setting, durven zij ook te praten of 

vragen te stellen.   

Belangrijk is bij de invulling van het programma om aan te sluiten op het niveau van de 

kinderen en hun kennis over het geloof en om voldoende afwisseling te bieden. 

 

Waardevolle aspecten van deze praktijk 

De schoolbezoeken bieden alle kinderen, gelovig en niet-gelovig, katholiek of andersgelovig, 

gelegenheid op een laagdrempelige manier kennis te maken met het kerstverhaal, op een 

bijzondere plek waar kinderen niet als vanzelfsprekend meer komen: de kerk.  

De bezoeken verlopen in een open, toegankelijke en eigentijdse sfeer. Dat levert vaak mooie 

en verrassende momenten op.  

We maken als kerk verbinding met onze omgeving: door de scholen uit onze parochie uit te 

nodigen.  

Ook met de gezinnen: ouders komen mee om te helpen bij het bezoek van de klas van hun kind  

en krijgen via hun kind informatie over vieringen.  

We tonen de parochie een actieve en levende kerk: de mensen die kerk met Kerstmis bezoeken 

zien alle kerstwensen van de kinderen en klassen in de kerk hangen. 

We maken ons als parochie zichtbaar in het dorp: de kerstwensen hangen in de kerstboom op 

de markt, er verschijnt een artikel in een lokaal nieuwsblad.  
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