
Je Groep
 □Je maatje/andere leiders
 □ Info over vorig jaar

 □Onderwerpen, aanpak
 □Sfeer, persoonlijke kenmerken

 □ Info van ouders over kind
 □Afstemmen, afspraken met ouders
 □Kennismakingsactiviteit
 □Afspraken

 □Wanneer, waar, wat je mee moet nemen
 □Communicatie, appgroepje 
 □……………………….

Voorbereiden
 □Wat gaat de jongere leren?
 □Waarom is het belangrijk voor hem?
 □Hoe ga ik het behandelen?

 □Welke opdrachten en in welke volgorde?
 □Wat moet ik daarvoor klaarleggen?

 □Hoe kan ik voor structuur zorgen?
 □Hoe kan ik visualiseren inzetten?
 □Wat wil ik variëren?
 □…………….

Met jongeren
 □Welke inbrengen hebben de jongeren?
 □  Welke afspraken zijn er met de groep? (incl. rooster)
 □  Welke individuele afspraken zijn er?
 □  Wat kunnen jongeren in de gemeente doen?
 □………………………………

Kijk voor films en voor het online lesmateriaal op www.geloof.nu.

Je motivatie
 □Waarom wil je jongeren vertellen over geloof?
 □En wat wil je ze vertellen?
 □……………………

Je materiaal
 □Welke blokken zijn er dit jaar, wat zijn de onderwerpen?
 □Hoe ziet het eerste blok eruit?
 □Hoe ziet mijn les eruit?
 □Wat zegt de lesplaat?
 □Welke extra teksten zijn er?
 □Welk online materiaal ga ik gebruiken?

 □Bijbelstudie
 □Opdrachten
 □Handleiding

 □……….

De avond
 □Wat is mijn lesdoel inhoudelijk?
 □Wat is het doel voor de groep en/of een jongere?
 □Hoe vul ik de avond in?

 □  Opening
 □  Bijpraten
 □  Terugblik
 □  Introductie nieuwe les
 □  Bespreking
 □  Afronding en evaluatie
 □  Vooruitblik en afspraken
 □  Gebed

 □………

Gebed
 □Wat ga ik aan God vragen voor de jongeren en voor de 
bijeenkomst?
 □Waarvoor ga ik danken?
 □………………………..
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Lijstjes voor de leider
Jeugdwerk heeft veel facetten. In de film Werken met geloof.nu
wordt dat besproken. Hieronder zie je de lijstjes die daarbij 
horen. Het is niet de bedoeling dat je die allemaal ineens gaat 
oppakken. De lijstjes helpen je wel om per onderdeel te kijken 
waar je op moet letten of hoe het gaat. Vul ze aan met je 
eigen aandachtspunten.
Tip: Bespreek de onderwerpen met andere jeugdleiders en 
kom er na een aantal weken op terug. Je kunt elkaar helpen!


