
Suggesties voor het gebruik  
van de kerstposter in de klas

De Kerstposter 2018 is een schilderij van  
Charles Eijck uit 1963.

Charles Eijck (1897-1983) was een Nederlands beeldend kunstenaar, 
die een voortrekker was van de zgn. ‘Limburgse School’. Bekende 
werken van zijn hand zijn o.a. het Bevrijdingsraam in de Sint-
Janskerk in Gouda, het officiële inhuldigingsschilderij van koningin 
Juliana en het Limburgs Bevrijdingsmonument op het Koningsplein 
in Maastricht. Eijck heeft veel religieuze kunst gemaakt, hij maakte 
schilderingen, kruiswegstaties en glas-in-loodramen voor vele kerken.
Het schilderij van de poster is een voorstelling van de ‘Heilige 
Familie’: Maria, Jozef en het kind Jezus.

De poster is als download beschikbaar op de website www.nksr.nl  
en www.adventsactie.nl (Stichting BVA). COLOFON: Uitgave van: Nederlandse Katholieke Schoolraad en College van Bisschoppelijk Gedelegeerden, Kerstmis 2018.  /  Afbeelding: Huub Slijper, “Kerstmis”, 2002,  50 cm hoog x 40 cm breed, Olieverf op doek.

  Meer informatie: www.nksr.nl.  /  Nabestellingen via: www.carolushuis.nl.  /  © Bisdom Roermond

Suggesties:

•   Laat de leerlingen op het digibord een (vrijgegeven) gezins- of een familiefoto zien van 
mensen die zij niet kennen. Wat valt hen op? Wat kunnen zij vertellen over dit gezin of deze 
familie, aan de hand van wat zij op de foto zien? Zijn er aanwijzingen over de tijd waarin de 
foto genomen is? Kun je zien dat het familie is? Waar is de foto genomen? Wat kun je zeg-
gen over de leeftijd van de mensen op de foto? Zijn er nog andere dingen die opvallen?

•   Vraag de leerlingen een foto mee te nemen van hun eigen gezin of familie. Laat ze in kleine 
groepjes over hun foto’s en hun families vertellen. Een gespreksvraag kan zijn: ‘Wat hoort 
bij mijn gezin/familie?’ ‘Waaraan zijn wij herkenbaar?’

•   Laat het schilderij zien en geef de leerlingen de tijd goed te kijken.
 
     Daarna kunt u het bespreken met behulp van enkele vragen: 

- Wat is het eerste dat je opvalt aan dit schilderij? 
- Wat kun je zeggen over ‘licht en donker’? 
- Zijn er aanwijzingen over de tijd waarin dit schilderij zich afspeelt? En over de plaats 
- Wat kun je zeggen over de leeftijd van de mensen op de poster? 
- Dit gezin wordt de ‘heilige Familie’ genoemd. Waarom zou dit zijn? 
- Zijn er aanwijzingen in het schilderij, waaraan je kunt zien dat dit een ‘heilige familie’ is? 
- Welk gevoel roept het schilderij bij je op?

•  Maak een schilderij van Maria, Jozef en Jezus zoals jij denkt dat ze eruit zagen.


