
Lessuggesties voor het onderwijs m.b.t. het onderwerp 'Sint Maartensviering (11 nov)' . 
 
 
Enige achtergrondinformatie over de Sint Maartensviering kan de leerkracht vinden op o.a. de 
volgende websites:   
 www.sintmaartenutrecht.nl       
 
Kernbegrippen hierbij zijn: 

1. Het leven van Sint Martinus van Tours (jeugd, romeins militair, kluizenaar, bisschop, het 
delen). 

2. Utrecht ( stichting Sint Maartenskerk= De Dom, stadsvaandel en -wapen, schutspatroon). 
3. Het Sint Maartensfeest vroeger (oogstfeest, vuren, kermis, markt, wijn, gans, ommegang, 

uitdelen aan  armen). 
4. Het Sint Maartensfeest nu ( lampionnenoptocht, zingen, hijsen stadsvlag, luiden van de 

klokken, maaltijd voor dak- en thuislozen, oecumenische vesper, het delen nu ,etc). 
 
 
De lessen 
Inleidend staan de  Sint Maartensvertellingen; ook hedendaagse verhalen zijn te vinden. Het 
thema komt terug in de diverse vakken. Zie suggesties hieronder. 
Het geheel kan uitmonden in bijvoorbeeld: 

1. Uitspelen van een Sint Maartensverhaal  
2. Samen zingen van Sint Maartensliederen; waarbij de meeste liederen gezamenlijk gezongen 

worden én iedere groep een 'eigen lied' laat horen. 
3. Bezoek aan bijvoorbeeld een Zorgcentrum waarbij kinderen zingen en iets weggeven.  
4. Het organiseren van een lampionnententoonstelling in alle klassen. Een dag voor Sint 

Maarten, van 17.30 tot 18.30 uur in een donkere school. Ouders, familie, buren, 
belangstellenden worden uitgenodigd. De lampionnen worden verlicht door een 
waxinelichtje in een leeg potje babyvoeding of door kerstboomverlichting. 

 
 
Enkele suggesties m.b.t. diverse vakgebieden: 
 
Taal/Schrijven: – Stelopdracht n.a.v. het thema 
   – Ontwerp je eigen snoepje en bedenk er reclame voor 
   – Maak een memoryspel met Sint Maartenswoorden 
   – Idem een kwartetspel 
    
Rekenen  – Delen, verdelen, 
 
Wereldoriëntatie – Traditie Sint Maartensgebruiken vroeger en nu (in Utrecht) 
   – Feesten vieren. Waarom? Sint Maarten is het eerste lichtfeest naar de  
      donkere winter. Ook het feest van de rolomkering. 
   – Sint Maarten in Utrecht (wapen, Dom, pandhof, 
Martinusklok,wandelroute) 
   – Andere Sint Maartensteden in Nederland 
   – Sint Maarten in Europees verband (Hongarije, Pavia,Tours, pelgrimsroutes)   
 

http://www.stmaartenstadutrecht.nl/


Levensbeschouwing – Omzien naar elkaar   
   – Samen delen   
   – De rol van heiligen, schutspatronen    
   – Verwijzing naar Christelijke, Joodse, Islamitische notities 
 
Muziek  – Sint Maartensliedjes aanleren en zingen  
 
Creatief  – Lampionnen maken   
   – Bij de handvaardigheidsles iets maken en de helft ervan weggeven 
   – Kleurplaten 
   – Teken- of schilderopdracht (teken een stripverhaal, een memoryspel) 
   – Kook koolraapsoep, pof kastanjes, bak Bisschopsbrood 
 
Drama   – Speel een Sint Maartensverhaal  
   – Tableau vivant: welk deel van de Sint Maartenslegende beelden wij uit? 
 
 
 
Links naar websites: 
 
http://www.internetwijzer-bao.nl/zoek/?level=&title=sint+maarten&go= 
http://www.pinkelotje.nl/sintmaarten.html 
http://www.annabee.net/sintmaartenrecepten.html 
http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=155 
http://www.jufjanneke.nl/wordpress/sint-maarten/ 
http://zonnejaar.antrovista.com/index.php?r=1&s=8 
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