
Schoolreis 

 

Inspiratie in de praktijk 
Pastorale steekkaart 35 

Hoe werd Sint-Christoffel patroonheilige van de reizigers? 

24 juli is de naamdag van de heilige Christoffel. Waarom 
hangt net hij aan menige sleutelbos om ons te verzekeren 
van een veilige reis? 

De meest gangbare versie vertelt het verhaal van een reus 
die reizigers op zijn schouders over een wilde stroom zette, 
in de hoop daarmee in dienst te kunnen treden bij de    
machtigste heerser ter  wereld. Toen hij op een dag een kind 
wilde overzetten, werd dat tijdens de tocht steeds zwaarder. 
Blijkt dat Christoffel Jezus op de schouders had. Hij herkende 
zijn schepper, werd gedoopt en stierf de marteldood na een 
periode als prediker. 

Christophorus betekent ook letterlijk ‘Christus-drager’. 

Op veel afbeeldingen staat Christoffel inderdaad in een rivier met op zijn schouders een kind. Die 
overzetscène is eindeloze variaties neergezet op schilderijen, medailles, altaarstukken enz. 

Dat is de ‘westerse’ interpretatie als ‘Grote Vriendelijke Reus’. Die staat in contrast met de meer    
oostelijke voorstelling van Christoffel als een ‘kynokephalos’, een reusachtige wezen met een        
hondenkop. Die zou priesters of monniken hebben begeleid, werd door hen gedoopt en kon daar 
door spreken met een menselijke tong. Hij predikte, verrichte wonderen en zou zelfs de Romeinse 
keizer Decius hebben bekeerd, alvorens de marteldood te sterven. 

UITDAGING voor de collega’s 
 
• Maak groepjes van 4. 
• Ga eens op zoek naar goedkopere, zinvolle alternatieven voor de tra-

ditionele schoolreizen.  
• Gebruik de computer om op zoek te gaan naar de mogelijkheden van 

het openbaar vervoer, de gratis musea, de gratis activiteiten en be-
zienswaardigheden. 

• Stel je idee voor aan de hele groep. 
• Welke voorstellen zullen echt gebruikt worden? 

 



Blikverruimers 

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd en toen 
ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en 
zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle 
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en 
de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie 
opgedragen heb. En houd dit voor ogen»: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.’ 
 

Mt. 28:16-20 

• Ontdek samen met de kinderen welke kansen er te vinden zijn in de buurt van de 
school. 

• Laat de kinderen meebeslissen welke schoolreis er zal georganiseerd worden. Vraag 
hen om rekening te houden met de kostprijs. Veel zal ook afhangen van het 
antwoord op de vraag: Waarom willen we een schoolreis plannen? Welke 
interesses zijn er? (lijst die op en maak samen een keuze) 

• Kunnen oudere kinderen helpen bij het organiseren van een kleuterschoolreis? 
Mogen zij helpen begeleiden? 

• Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers. Wat wil dit zeggen? 
• Ga op zoek naar andere heiligen die van iets of iemand patroonheilige zijn. Maak 

een lijst. 
• Verzamel Bijbelverhalen van mensen die op reis zijn. (Emmaüsgangers, barmhartige 

Samaritaan …) Vertel ze aan elkaar en laat verwoorden welk verhaal de kinderen 
mooi vinden. (vraag ook naar het waarom) 

• Duid op een wereldkaart aan welke landen reeds werden bezocht door iemand uit 
de klas. (met een vlagje) Welk land zou je graag eens willen bezoeken? In welk 
werelddeel ben je dan? … 

• Iedereen verdient vakantie. 
• Ken je dit al? 
• Wat wil men bereiken? 

• Op voorhand kan je al gaan opzoeken wat er zal bezocht worden. Maak met andere 
kinderen een reisfolder. 

• Maak met de kinderen de brief voor de ouders. Bespreek met hen welke informatie 
er zeker op moet. 

• Overweeg of het mogelijk is om ouders, 
grootouders te betrekken bij de 
schoolreis. Bespreek dan wel met hen dat 
zij er zijn voor ALLE kinderen. 

• Is het mogelijk om met de hele school 
naar 1 bestemming te gaan? 

• Laat tijdens de schoolreis kinderen foto’s 
nemen die nadien kunnen gebruikt 
worden voor een mooie voorstelling of 
voor de website van de school. 

 

https://www.iedereenverdientvakantie.be/

