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O Mundo: een kleine Wereldbibliotheek – Filosofische gids 
 

 

 

Iedereen filosoof 

(door Adinda Taelman | DE DAGEN | www.dedagen.be) 

 

Volwassenen en kinderen ademen dezelfde lucht. Net als wij zetten kinderen denksporen uit, formuleren 

ze gedachten en trachten ze de wereld waarin ze leven te vatten. In beelden, woorden, muziek, spel. Hun 

denken is ook ons denken.  

Je eigen gedachtewereld heeft prikkels nodig. Je voedt je inspiratie van alledag met nieuwe inzichten en 

zienswijzen. Dat gebeurt vanzelf. Je leest en kijkt en denkt weer anders dan gisteren. Ons brein is een 

flexibel brein. Gedachten binnenstebuiten keren kun je ook samen en tegelijkertijd. Tijdens een gesprek 

met maar één doel: samen creatief denken. Als je houdt van denken, dan is filosoferen met kinderen iets 

voor jou.  

 

Wat is filosoferen? 

Filosoferen is een spel. Je doet het samen, de ene keer al gestructureerder dan de andere keer. Alle 

vragen en voorwerpen kunnen je op het spoor van een bijzondere gedachte zetten. Filosoferen is doen. 

Je gaat actief in op je eigen en andermans gedachten, je durft twijfelen, je toetst elkaars gedachten, je 

bedenkt en argumenteert, bouwt een gedachte op of breekt er weer eentje af. En natuurlijk draait 

filosoferen rond denken over filosofische thema’s. Dat kunnen bijvoorbeeld thema’s uit de ethica, de 

epistemologie, de taalfilosofie, de esthetica of de logica zijn. Wanneer is iets echt? Wanneer is iets mooi? 

Ben je iemand anders met een andere naam? Hoe ben je goed? 

Filosoferen is ook creatief denken – soms heel abstract, soms al wat concreter. 

 

Hoe filosoferen? 

Voorwaarden 

1. Als je start met filosoferen, dan zijn er een paar vanzelfsprekende voorwaarden. Zo begin je er best aan 

als je het kan volhouden op regelmatige basis. Voordat je kinderen beseffen dat ze filosoferen en ook het 

metafysische niveau vatten dat bij dit diepe denken de kern is, ben je al een paar sessies ver.  

2. Enthousiasme! Natuurlijk – als je wilt filosoferen, dan hou je van denken, van nieuwe gedachten, van 

verhalen en van luisteren, van redeneren en twijfelen. Tijdens de filosofeersessie vallen alle zekerheden 

overboord. Alles kan bedacht en gezegd worden. Hou je van denken over een nieuwe wereld? 

3. Er bestaan prima basisboeken om met filosoferen aan de slag te gaan. Verzamel al je leeslust en neem 

één en ander door. Socrates op de speelplaats en Van boeken ga je denken zijn fijne beginners. Ook boeken 

van Thecla Rondhuis, Oscar Brenifier of Gareth B. Mathews doen je enthousiasme ongetwijfeld groeien. 

Helemaal achteraan vind je een lange lijst boekentips. 

 

Samen 

Filosoferen doe je samen. En als je met een groep kinderen filosofeert meteen in een grote kring waar je 

elkaar goed kunt zien en aanspreken. Filosoferen is samen tot nieuwe inzichten komen, elkaar verrijken 

met ideeën en bedenkingen, elkaar op een denkspoor zetten. Het is ook het risico durven nemen van te 

twijfelen, jezelf en anderen op het verkeerde been zetten om dan tot iets nieuws te komen. 
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Ik weet dat ik niet weet 

En jij? Jij bent als volwassene al even wetend of niet-wetend als je groep kinderen. Jij leidt het gesprek 

maar stuurt het niet. Jij bent de vragensteller, de pietepeuteraar. Jij peilt naar argumenten en logica, jij 

toetst elkaars ideeën, brengt een nieuwe vraag in de kring. 

Jij bent niet de alwetende weter. Niemand heeft het ultieme antwoord op filosofische vragen immers in 

pacht. Hoed je dus om je als leraar op te stellen. Tijdens het filosoferen ben je geen juf en geen meester. 

Je leert de kinderen niets – ze leren van elkaar en van het gesprek. 

 

Structuur in de chaos 

Natuurlijk kan je afspraken maken.  

Dat je je vinger opsteekt als je iets wilt zeggen.  

Dat je goed naar elkaar luistert. 

Dat je niets moet zeggen. 

Dat je alles mag zeggen. 

Dat je zelf ook vragen mag stellen. 

 

Beginnen bij het begin 

Eigenlijk kan alles een aanleiding zijn om een filosofisch gesprek te beginnen. Een verhaal is een mooie 

start. Kinderen leven zich meteen in en komen makkelijk tot de kern van het ‘probleem’ dat je wilt 

aankaarten. Er zijn dierenverhalen, absurde verhalen, sprookjes, gedichten, suggestieve boeken en nog veel 

meer. Je kunt prentenboeken uitkiezen of een hoofdstuk uit een leesboek. Kies steeds een verhaal of 

gedicht dat suggestief genoeg is. Een verhaal dat meer laat voelen dan dat het heel duidelijk en letterlijk 

iets zegt. 

Voel je ook vrij.  

Eén zinnetje is soms genoeg om een hele wereld van gedachten te openen. 

Eén illustratie kan het begin zijn van een uur intens denken. 

 

Discussieplannen 

Een discussieplan is een lijst vragen die je opstelt. Die vragen vormen de leidraad voor het gesprek. Ze 

zijn een start en vangen het gesprek op wanneer het zou stilvallen. Een discussieplan maak je op 

voorhand en is een fijne manier om al even met jezelf na te denken over het thema dat je met de 

kinderen wilt behandelen. Het ordent alvast even je eigen gedachten en helpt je straks het gesprek te 

begeleiden. Het discussieplan gebruik je flexibel natuurlijk. Laat het gesprek zijn gang gaan maar grijp 

terug naar je vragen als je de draad kwijt bent of het gesprek stokt. 
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Thema’s om over te filosoferen 

(door Goedele de Swaef) 

 

OVER ANGST  

 

DENKSTOF  

 

Wanneer ben je bang? 

Hoe weet je dat je bang bent? 

Zijn er dingen waarvoor iedereen bang is? 

Bestaan er verschillende soorten ‘bang zijn’? 

Kan je angst verstoppen? 

Is angst goed? 

Is angst nodig? 

Kan je ervoor kiezen om angstig te zijn? 

Kan je ervoor kiezen om geen angst meer te hebben? 

Is angstig zijn iets wat je leert? 

Kan je het afleren om angst te hebben? 

Is ‘schrik hebben’ hetzelfde als ‘angstig zijn’? 

 

NAAR DE BOEKEN 

 

Ben je bang van dieren? 

Hoe komt het dat we niet van alle dieren bang zijn?  

Hoe komt het dat sommige mensen bang zijn van sommige dieren, en andere mensen niet? 

Hebben alle mensen schrik van hetzelfde? 
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Kan je bang zijn van een boek? Zit de angst in het boek of in jou? 

Kan je angstig en blij tegelijk zijn? 

Kan je bang zijn van leuke dingen? 

Kan angst plezier geven? 

Hoe komt het dat mensen soms lachen wanneer ze bang zijn? 

 

DOE MAAR 

 

Teken of schilder het griezeligste dat je kan bedenken. Verklaar je tekening of schilderij aan anderen. 

 

Vraag vrijwilligers om hun meest beangstigende ervaring ooit te vertellen. Wat gebeurde er? Hoe 

voelden ze zich? Wat deden ze? 

 

Kies een beangstigende ervaring en speel de situatie na in kleine groepjes. 

 

Maak samen een griezelig kettingverhaal. Jij voorziet een spannend begin. Elk kind voegt een paar zinnen 

toe om het verhaal te vervolledigen. 

 

Laat een griezelig stukje muziek afspelen. De kinderen beschrijven waaraan de muziek hen doet denken 

en wat de muziek hen doet voelen. 
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OVER CREËREN 

 

DENKSTOF 

 

Wat betekent het om iets te creëren? 

Is creëren meer dan ‘iets maken’? 

Heb jij ooit al iets gecreëerd? Geef een voorbeeld. 

Is het mogelijk om elke dag iets nieuws te creëren? Wat maakt het nieuw? 

Wat is het verschil tussen een creatie en een uitvinding? 

Kan je ideeën creëren door te denken? Geef een voorbeeld. 

Kan je geluk creëren? 

Kan je verdriet en zorgen creëren? 

Kan je iets creëren via kunst (muziek, drama, schilderkunst...)? 

Is de wereld gecreëerd? Als je vindt dat de wereld gecreëerd is, kan je dan zeggen hoe? 

Kan je helpen om een betere wereld te creëren? 

 

NAAR HET BOEK 

 

Zag je al eerder een van de beeldige beestjes uit het boek? 

Ken je zelf dieren die op werktuigen lijken? 

Ken je werktuigen die op dieren lijken? 

Kunnen werktuigen en dieren gekruist worden? 

Bedenk een kruising van een dier en een werktuig. Heb je nu iets gecreëerd? 

Zouden er dieren bestaan die de mens nog niet kent?  

Als we ze nog niet kennen, hoe kunnen we dan weten dat die dieren bestaan? 

Zou je zelf, als je maar lang genoeg kijkt, een dier kunnen ontdekken dat je nooit eerder zag? 

Als je een dier voor het eerst ziet, heeft dat dier jou dan ontdekt? 

Kunnen dieren mensen ontdekken? 

 

DOE MAAR 

 

Teken een kruising van een werktuig en een dier. Toon je tekening en laat de anderen raden welk dier 

en welk werktuig je gekruist hebt. 

 

Teken een dier dat niet bestaat. 

 

Teken een dier dat bestaat, maar nog niet werd ontdekt. 

 

Neem een foto van een dier dat je nooit eerder zag en/of breng een foto mee van een dier dat je nooit 

eerder zag. 
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OVER DROMEN 

 

DENKSTOF 

 

Waar komen dromen vandaan? 

Hoe weet je dat je droomt? 

Zijn dromen echt? 

Is dromen hetzelfde als denken? 

Kan je denken in je dromen? 

Kan je gedachten dromen? 

Is dromen en dagdromen hetzelfde? 

Is er een verschil tussen de inhoud van je dromen en de inhoud van je dagdromen? 

Is dromen een soort ‘tv kijken’? 

Kan je dromen over iets wat je nog nooit hebt gezien? 

Kan je dromen over dingen die niet bestaan? 

Kan je dromen sturen? 

Kan je dagdromen sturen? 

Is een wens hebben hetzelfde als een droom hebben? 

Bestaat dromenland echt? Mocht dromenland bestaan, hoe zou het er dan uitzien? 

 

 

NAAR DE BOEKEN 
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Kunnen dieren dromen? 

Zouden dieren weten dat ze dromen? 

Kan een dier vertellen over zijn droom? 

Zouden dieren dagdromen? 

 

 

Is wegdromen hetzelfde als je gedachten er niet bij hebben?  

Is dromen hetzelfde als denken? 

Is dagdromen hetzelfde als denken? 

Kan men je tegenhouden om weg te dromen? 

Kan je wegdromen terwijl je met iets bezig bent? 
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OVER IDENTITEIT 

 

DENKSTOF 

 

Hoe zie je jezelf? Wat vind je (niet) leuk aan jezelf? 

Wat weet je van jezelf? 

Ken je jezelf?  

Kan je alles van jezelf weten? 

Kunnen anderen alles van jou weten? 

Hoe zien anderen jou? 

Wat maakt jou uniek? 

Wanneer ben je helemaal jezelf?  

Kan je ook jezelf ‘niet zijn’? Wanneer wordt dat gezegd? 

Waar komt je ‘ik’ vandaan? 

Waar zit je ‘ik’? 

Verandert je ‘ik’? 

Is je ‘ik’ van vandaag dezelfde als die van gisteren? 

Waar gaat je ‘ik’ heen als je dood bent? 

Als je je ‘ik’ verliest, weet je dan niet meer wie je bent? 

Heeft iedereen een ‘ik’? Hoe weet je dat?  

Kunnen mensen meerdere ikken hebben?  

Kan je jezelf kwijtraken? Kan je jezelf vinden? 

Hebben eeneiige tweelingen dezelfde ‘ik’? 

 

 

NAAR DE BOEKEN 
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Weet een dier dat het een dier is? 

Hoe kan je weten wie je bent? 

Heeft een dier zelfbesef? 

Kan een dier over zichzelf denken? 

Hebben dieren ook een ‘ik’? Hoe weet je dat?  

Zijn er verschillen tussen het ‘ik’ van een dier en het ‘ik’ van een mens? Hoe weet je dat? 

 

DOE MAAR 

 

Teken een dier dat aan zichzelf denkt. 

 

 

Wat betekent het, dat ‘rijke mensen doen wat ze doen en zijn wie ze zijn’? 

Doen arme mensen niet wat ze doen en zijn ze niet wie ze zijn? 

Wat is ‘zijn wie je bent’? 

Ben jij wie je bent? 

Kan je jezelf worden? 

Hoelang duurt het om jezelf te worden? 

Word je vanzelf jezelf? 

Kan je stoppen met jezelf te worden? 

Wat maakt dat mensen zich op hun gemak voelen bij rijke mensen? 

Waarom zou iemand zich meer op zijn gemak voelen bij armen dan bij rijken? 

Doe jij anders tegen rijke mensen dan tegen arme mensen? Wat zou de reden daarvan zijn? 

Moet er anders gedaan worden tegen arme mensen dan tegen rijke mensen? Waarom (niet)? 
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OVER LEREN 

 

DENKSTOF 

 

Hoe leren we iets? 

Wat is leren?  

Waarom leren we? 

Kan je leren leren? 

Is er iets wat we niet kunnen leren? 

Wat kunnen we afleren? 

Tot hoelang kunnen we leren? 

Kan je nog leren als je stokoud bent? 

Zijn er dingen die we ons hele leven moeten leren? 

Wat moeten we niet leren? 

Vanaf wanneer leren we? 

Kunnen we leven zonder te leren? 

 

DOE MAAR 

 

Zet alles wat je leert op school op een lijstje. Kies die dingen waarvan jij denkt dat ze het belangrijkste 

zijn en zet die bovenaan. 

 

Teken jezelf als allesweter. 

 

NAAR HET BOEK 

小鹰

 

Heb je altijd een meester nodig om te leren? 

Kan je je eigen leermeester zijn? 

Van wie leer je het meest? Van een meester of van jezelf? 

Waarom leren kinderen? 

Waarom gaan kinderen naar school? 

Is wat je leert op school belangrijker dan wat je buiten de schoolomgeving leert? Waarom? 

Waar leer je het meest? Thuis of op school? Waarom denk je dat? 

Welke lessen zijn de belangrijkste? 

Welke lessen zijn de minst belangrijke of niet belangrijk? 
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Wat is het belangrijkste dat je kan leren? 

Van sommige mensen zegt men dat ze wijs zijn. Wat betekent ‘wijs’?  

Moet je oud zijn om wijs te zijn? 

Moet je veel weten om wijs te zijn? Wat heb je nodig om wijs te zijn? 

Wat is ‘de perfectie’? 

Wat kan je perfect? 

Wanneer is iets perfect? 

 

DOE MAAR 

 

Leer iets wat jij kan aan een ander. 

 

Leer iets af. 

 

Doe iets perfect. 
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OVER LEVEN 

 

DENKSTOF 

 

Is het leven een raar ding? 

Wat is er raar aan het leven? 

Vind je je leven raar? 

Wat vind je raar aan je leven? 

Vinden mensen dezelfde dingen raar? 

Wat is raar voor jou en niet voor een ander? 

Wat is raar voor een ander, maar niet voor jou? 

Kan iets stoppen met ‘raar zijn’? 

Kan iets dat je niet raar vond plots wel raar worden? 

Weet je nooit wat je te wachten staat? 

Kan je dingen voorspellen? 

Wat kan je niet voorspellen? 

Zijn er dingen waarvan je zeker weet dat ze zullen gebeuren? 

Waarvan kan je absoluut niet zeker zijn? 
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OVER MAMA’S 

 

DENKSTOF 

 

Hebben alle mensen een moeder? 

Kan je leren moeder worden? 

Kan je afleren moeder te zijn? 

Kan je moeder zijn zonder kinderen? 

Kan je stoppen met ‘moeder zijn’? 

 

NAAR DE BOEKEN 

İ

 

Kunnen moeders aan alles denken? 

Hoe weten moeders wat ze moeten doen? 

Wat is een supermama? 

Wat moeten moeders doen om een goeie mama te zijn? 

Is je moeder je held? 

Wat moet je doen om een held te zijn? 

 

DOE MAAR 

 

Teken een aan alles denkende mama. 
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Ben je nog moeder als je grootmoeder wordt? 

Ben je nog moeder als je overgrootmoeder wordt? 

Ben je nog kind als je grootmoeder bent? 

Stop je met ‘mama zijn’ als je kinderen volwassen zijn? 

Blijf je een kind van je moeder als je zelf moeder wordt? 

 

 

DOE MAAR 

Teken op één blad een kindje, een mama, een grootmoeder en een overgrootmoeder. 
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OVER REIZEN 

 

DENKSTOF 

 

Waarom reizen mensen? 

Hoe reizen mensen? 

Waarheen reizen mensen? 

Wanneer houdt een reis op? 

Hoe weet je dat je op je bestemming bent? 

Maakt reizen gelukkig? 

Waarom willen mensen de wereld zien? 

Kan je de wereld leren kennen vanuit je luie zetel? 

Wat is het verschil tussen leren door persoonlijke ervaringen en het leren door documentaires? 

Kan je de wereld leren kennen via internet? 

 

NAAR HET BOEK 

 

Zijn er in andere landen andere dingen te zien dan in je eigen land? 

Wat uit jouw land kan je in een ander land niet vinden? 

Zie je de wereld anders als je reist? 

Kan je de mensen die je tegenkomt op je reizen echt leren kennen? 

Wanneer is iemand een vreemdeling?  

Hoe herken je een vreemdeling? 

Doen vreemdelingen vreemde dingen? 

Hoelang blijf je een vreemdeling? 

Kan iedereen een vreemdeling zijn?  

Waarom willen mensen naar vreemde landen gaan? 

Kunnen vreemdelingen gewone dingen doen? 

Kan je een vreemdeling zijn in je eigen land? 

Kan je een vreemdeling zijn voor jezelf? 

Stel dat er nergens nog vreemdelingen zouden zijn, hoe zou de wereld er dan uitzien? 

Zijn de mensen overal hetzelfde? 

Zit het verschil enkel aan de buitenkant? 

Wat hebben alle mensen gemeen? 
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DOE MAAR 

 

Zoek iemand met dezelfde haarkleur. 

Zoek iemand met dezelfde kleur van ogen. 

Zoek iemand met dezelfde schoenmaat. 

Zoek iemand die jarig is in dezelfde maand als jij. 

Zoek iemand met dezelfde karaktereigenschappen. 

Zoek iemand die op jou lijkt. 

Zoek iemand die van jou verschilt. 

 

 

Kan je op wereldreis gaan in je eigen land? 

Wat betekent het om te reizen in je eigen wereld? 

Kan je in jezelf reizen? 

Kan je uit jezelf reizen? 

Kan je in je eigen wereld reizen? 

 

DOE MAAR 

 

Maak een reis door de klas. Bedenk samen met de kinderen in welke landen diverse klasvoorwerpen 

gemaakt zouden zijn. Wat was er allemaal nodig om voorwerp X of Y te maken? Waar komen de 

grondstoffen vandaan? Wie zou er allemaal meegeholpen hebben met het maken van de voorwerpen? 

 

Maak een collage over de weg die voorwerp X of Y uit de klas (of een kledingstuk dat je aanhebt) heeft 

afgelegd tot bij jou. Kleef of teken de landen van herkomst erbij. Verwerk in de collage ook de mensen, 

machines en transportmiddelen die nodig waren om het voorwerp tot bij jou te brengen. 

 

 

Moet je de wereld gezien hebben om veel te weten? 

Weet je meer van de wereld als je hem gezien hebt dan als je er alleen zou over lezen in boeken?  

Wat is het verschil tussen de wereld zien en lezen over de wereld? 

Leer je leven op school?  

Kan je leren leven op school? 
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OVER SAMEN 

 

DENKSTOF 

 

Wat kan je beter alleen dan met twee of meer? 

Wat kan je enkel alleen doen? 

Wat moet je zeker alleen doen? 

Wat moet je zeker met meer doen? 

Kan je net hetzelfde doen als iemand anders? 

Kan je alleen beter denken dan met meer? 

Werken de delen van je lichaam goed samen? 

Is één deel van je lichaam belangrijker dan een ander, of zijn ze allemaal even belangrijk? 

Zijn mensen van een familie of school zoals de delen van een lichaam? Hoezo? 

Werken mensen altijd goed samen? Hoezo? 

Is het belangrijk dat een familie of een klas goed samenwerkt? 

Wat is een team? Welke teams ken je? 

Ben je lid van een team? Welk team? Wat maakt je lid van iets? 

Verkies je om samen te werken met anderen of werk je liever alleen? Hoe komt dat? 

 

NAAR HET BOEK 

Ріпка Стара казка по новому розповів Іван Франко

 

Is samenwerken altijd belangrijk? 

Wanneer is samenwerken belangrijk? 

Kan je samen meer dan alleen? 

Wat kan je beter alleen dan met meer? 

  

DOE MAAR 

 

Elk kind vouwt een blanco A4-vel in drie stukken – zoals je dat doet met een brief die in een lange 

enveloppe moet. Kind 1 tekent op het bovenste stuk de kop van een dier. De lijntjes van de nek laat hij 

of zij even doorlopen tot op het middenstuk van het blad papier. Daarna geeft hij of zij het blad door 

aan zijn buurman of buurvrouw. Kind 2 tekent nu, zonder naar de kop te kijken, het lijf op het 

middenstuk. Op het onderste stuk papier geeft hij of zij aan waar de poten van het nonsensdier 

beginnen. Kind 3 zorgt ervoor dat de poten op papier staan. Klaar? Laat de kinderen het papier 

openvouwen. Wat hebben ze samen gecreëerd? Zouden ze tot een even absurd resultaat komen als ze 

elk individueel een nonsensdier hadden getekend? Laat hen tot slot een naam voor het nonsensdier 

bedenken. 
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OVER TAAL 

 

DENKSTOF 

 

Waar komen de woorden vandaan? 

Wat zou het eerste woord geweest zijn? 

Waar komen de namen vandaan?  

Wat zou de eerste naam geweest zijn? 

Waarom bestaat taal? 

Is de mens beter of slechter geworden van taal? 

Kunnen we zonder taal? 

Is elk voortgebracht geluid taal? Wanneer is het dan wel taal? 

Wat is het verband tussen taal en werkelijkheid? 

Als je in jezelf hardop praat is er dan sprake van taal? 

Bestaat er zoiets als geheimtaal? 

Is onze taal een grens voor het denken? 

 

NAAR DE BOEKEN 

 

Hoe denk je dat de woorden zijn ontstaan? 

Denk je dat de woorden er altijd al geweest zijn? 

Denk je dat de nieuwe woorden ooit op geraken? 

 

DOE MAAR 

 

Verzin nieuwe woorden en maak er een tekening bij.  

Verzin nieuwe woorden door twee bestaande woorden met elkaar te verbinden. 

 

Рабочая азбука

 

Hoe komt het dat niet alle mensen dezelfde taal spreken? 

Wat zou er veranderen mochten alle mensen op de wereld dezelfde taal spreken? 

Welke taal zou dat dan zijn? 

Waarom leren mensen vreemde talen? 

 



 

 

                             O Mundo: een kleine Wereldbibliotheek – Filosofische gids  19 

 

DOE MAAR 

 

Verzin nieuwe letters. Leer aan de anderen hoe ze die letters moeten uitspreken. 
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OVER TIJD 

 

DENKSTOF 

 

Heeft de tijd altijd bestaan? 

Bestaan er meerdere soorten tijd? 

Kan je de tijd stoppen? 

Komt er ooit een einde aan de tijd? 

Als er geen mensen zouden bestaan, zou er dan tijd bestaan? 

Kan je te laat komen als er geen tijd zou bestaan? 

Zou de wereld kunnen bestaan zonder tijd? 

Bestaat tijd ook als je hem niet meet? 

Waar is de tijd als je slaapt? 

Wanneer je klok of polshorloge stilvalt, stopt de tijd dan? En wanneer alle klokken van de wereld stil 

zouden vallen? 

Zouden alle klokken in de wereld verkeerd kunnen zijn? Hoe zou je dat kunnen weten? 

Verandert alles met tijd? 

 

DOE MAAR 

 

Vraag de kinderen of ze zich wel eens afgevraagd waar het ‘nu’ eigenlijk is. En hebben ze het wel eens 

gevonden? Vraag ze om op zoek te gaan naar het ‘nu’. Vraag de kinderen om boeddhistische monniken 

te spelen – die leven zo veel mogelijk in het ‘nu’. Dat dat niet zo gemakkelijk is, laat je de kinderen 

ontdekken met volgende oefening. 

 

Laat de kinderen op hun tafel in kleermakerszit zitten. Vraag ze ook om hun ogen te sluiten. Als ze het 

eng vinden om de ogen te sluiten, mogen ze ze een beetje openhouden – net genoeg voor een streepje 

licht. Vraag hen om in het ‘nu’ te zijn. Ze mogen niet ergens anders aan denken, niet aan zo meteen, niet 

aan daarnet, niet aan gisteren, niet aan morgen. Laat hen een paar minuten proberen – vier minuten is 

meer dan lang genoeg. Laat hen hun eigen gedachten observeren. 

 

Bespreek: 

Hoe was het om een monnik te zijn? 

Was het leuk of was het saai? 

Wat viel je op?  

Kon je het ‘nu’ zo vinden? 

Is er een betere manier om het ‘nu’ te vinden volgens jou? 

Als je probeert helemaal in het ‘nu’ te zijn in je hoofd, verandert er dan iets? 

Wat vind je van de stelling dat eigenlijk alleen het ‘nu’ bestaat, omdat de toekomst nog moet komen en 

omdat het verleden al geweest is? 

Wat vind je van de stelling dat het ‘nu’ eigenlijk niet bestaat, omdat het de overgang is van verleden naar 

toekomst?  

Bestaat het verleden? Het is toch al voorbij? 

Bestaat de toekomst? Die is er toch nog niet?  

Als je in de tijd zou kunnen reizen, naar welke tijd zou je willen reizen? 

Als je kon terugreizen naar het verleden, wat zou je dan willen veranderen? 
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Als de aarde stilstond en niet rond de zon draaide, zou er dan nog tijd zijn? 

Als het verleden alles is ‘tot nu’ en de toekomst alles ‘vanaf nu’, is ‘nu’ dan enkel een punt in de tijd? 

Als je in ‘het nu’ leeft, is ‘het nu’ dan een moment of duurt ‘het nu’ wel even? 

 

Is ‘het nu’, vóór het gebeurt, de toekomst? 

Als je van huis naar school fietst, betekent dat dan dat elk punt onderweg ‘heden’ wordt, als je het 

bereikt met de fiets? 

Als je je huis verlaat met de fiets, ligt je huis dan in het verleden en je school in de toekomst? 

Als de tijd stilstond, zou het dan ruimte zijn? (Voor kleine Einsteins!) 

Als je familieleden nog thuis zijn, maken zij dan deel uit van het verleden, of van het heden? 

Hoe kan het verleden voor jou het heden zijn voor hen? 

 

NAAR DE BOEKEN 

 

Gaat de tijd overal even snel? 

Kan je de tijd bijhouden? 

Kunnen we leven zonder tijd? 

Als je pauzeert, pauzeert de tijd dan ook?  

Hebben dieren een idee van tijd?  

Kan de tijd stilstaan? Hoe ziet hij er dan uit? 

Gaat de tijd sneller voor een dier dat maar drie maanden leeft? 

Gaat de tijd langzamer voor een boom die wel driehonderd jaar leeft? 

Hoe zou het zijn als we, net als de dieren, geen klokken hadden? 
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Wanneer start je toekomst?

Hoelang duurt de toekomst? 

Wanneer startte jouw verleden? 

Wanneer startte het verleden? 

Wanneer eindigt jouw verleden? 

Wanneer eindigt het verleden? 

Is er meer toekomst dan verleden? 

Ligt de toekomst vast? 

Kan het verleden nog veranderen? 

Kan je de toekomst veranderen? 

Wat ligt er vast in het leven? 

Is het leven toeval? 

Kan je je leven sturen?  

 

DOE MAAR 

 

Verzamel zegswijzen over ‘tijd’, bijv.: tijd doden, tijd verliezen, tijd rekken... 

 

De kinderen schrijven een brief aan hun toekomstige ik. Bij het opstellen van de brief denken ze na over 

vragen die ze zichzelf stellen over hun nabije toekomst, over dingen die ze over hun nabije toekomst 

kunnen voorspellen... Post de brieven. De kinderen ontvangen de brieven dan een paar dagen later. 

Welke voorspellingen zijn uitgekomen? 
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OVER VERBEELDING 

 

DENKSTOF 

 

Wat is verbeelding? 

Kan je je alles verbeelden wat je wil? 

Stopt je verbeelding als je volwassen wordt? 

Wat is fantasie? 

Heeft iedereen fantasie? 

Waarom fantaseren mensen? 

Kan je alles fantaseren? 

Is verbeelding hetzelfde als fantasie? 

Zijn er dingen die je je niet zou kunnen inbeelden? 

Zou je liever in een fantasiewereld willen leven of in de werkelijke wereld? 

Kan iets dat verzonnen is, echt bestaan? 

Kan fantasie hebben slecht zijn? 

Weet je het verschil tussen dingen die gefantaseerd zijn en dingen die echt zijn? 

 

NAAR DE BOEKEN 

 

 

Kan er een echte draak zijn? 

Kan je je een draak inbeelden die niet echt is? Als je dat kan, kan je de draak dan beschrijven? 

Kan je je iets indenken dat niet echt is, maar echt zou kunnen zijn? (een vijfpotige stoel) 

Kan je je iets inbeelden dat nooit kan bestaan? (een vijfbenige mens?) 

Denk je dat andere mensen zich hetzelfde verbeelden als jij? 

Kunnen mensen hetzelfde zien en het oneens zijn over wat ze zien? 

Hoe weet je of iets echt is? 

Kan iets echt zijn als je het nog nooit gezien hebt? Geef een voorbeeld. 

 

DOE MAAR 

 

Elk kind tekent een draak en beschrijft die zonder zijn of haar tekening aan de rest van de klas te tonen. 

Kunnen de anderen zich de draak inbeelden en natekenen op basis van de beschrijving? Vergelijk de 

resultaten met het origineel. 
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Bestaan heksen enkel in onze verbeelding? Of zijn er echte heksen? 

Bestaan reuzen in het echt? 

Kan je bang zijn van een heks, een monster of een reus uit een boek? 
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OVER VRIENDEN 

 

DENKSTOF 

Wat is een vriend? Kan je een definitie geven? 

Kan iedereen een vriend zijn? 

Kan je vrienden zijn met iedereen? 

Zijn de vrienden van je vrienden altijd je vriend? 

Hoe maak je vrienden? 

Kan je leven zonder vrienden? 

Wanneer ben je een goede vriend? 

Wanneer ben je een slechte vriend? 

Wat is het verschil tussen een goede vriend en een slechte vriend? 

Moet een vriend(in) meer van jou houden dan van andere mensen? 

Kan je veel praten en spelen met iemand en toch geen vrienden zijn? 

Kunnen mensen die niet met elkaar spreken of spelen vrienden zijn? 

Kan je van mening verschillen, ruzie maken of vechten en toch vrienden zijn? Waarom, waarom niet? 

Is het mogelijk dat je nooit van mening verschilt of ruzie maakt met iemand? Zou die persoon dan een 

vriend(in) zijn? 

Kunnen mensen gelukkig zijn zonder vrienden? 

Kan je bang zijn van een vriend? Waarom (niet)? Geef een voorbeeld. 

Kan je bevriend zijn met iemand die je nog nooit ontmoette? Waarom (niet)? Geef een voorbeeld. 

Wat is het verschil tussen vrienden en familie? 

Hoe komt het dat mensen soms heel vertrouwelijke dingen vertellen aan mensen die ze nauwelijks 

kennen of mensen die ze pas voor het eerst zien? 

Wat maakt een vriend een beste vriend? 

Wanneer worden kennissen vrienden? 

Hoe zou het zijn als vriendschap niet bestond? 

Hoe zou het zijn als iedereen een vriend was van iedereen? 

Als iemand jouw vriend is, moeten zij dan ook denken dat jij hun vriend bent? 

Kan je iemands vriend zijn zonder dat die jouw vriend is? 

Kan je een beste vriend hebben zonder dat jij zijn of haar beste vriend bent? 

Wat is het verschil tussen een vriend en een beste vriend? 

Hoe word je een beste vriend? 

 

DOE MAAR 

 

Schrijf een lijst met de eigenschappen van een vriend. Bijv.: ‘Een vriend is iemand die...’ 

 

Teken een vriend en schrijf er bij waarom hij of zij je vriend is. 

 

Beschrijf je beste vriend zonder te zeggen wie het is. 

 

Teken een vriend en een beste vriend. 
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NAAR DE BOEKEN 

 

Kan een dromedaris een huisdier zijn? 

Kunnen alle dieren een huisdier zijn? 

Is er iets wat alle huisdieren gemeen hebben? 

Waarom hebben mensen huisdieren? 

Denk je dat mensen een huisdier willen of nodig hebben?  

Wat is het verschil tussen willen en nodig hebben? 

Houden mensen van hun huisdieren? Kunnen huisdieren van mensen houden? 

Moeten we zorg dragen voor alle dieren? Ook voor wilde dieren? 

Weten we wat dieren denken of voelen? 

Kunnen we zeggen wat dieren denken of voelen? 

Op welke manier gelijken mensen en dieren op elkaar? 

Op welke manier verschillen ze van elkaar? 

Kunnen mensen en dieren vrienden zijn? 

Kunnen mensen en dieren samen praten? 

Verstaan mensen en dieren elkaar? 

Kan je geheimen vertellen aan een dier? 

Wat is het verschil tussen een mens als vriend en een dier als vriend? 

Zijn dieren betere vrienden dan mensen? 

 

DOE MAAR 

 

Schrijf een verhaal of een monoloog waarbij je je leven verbeeldt als dat van een huisdier. 
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OVER ZINTUIGEN 

 

DENKSTOF 

 

Kan je een geur zien? 

Kan je je een geur herinneren? 

Maakt een geur blij? 

Kan iets lekker ruiken en slecht smaken? 

Kan iets slecht ruiken en lekker smaken? 

Heeft alles de geur die erbij past?  

Welke geuren zou je willen wisselen? 

Welk zintuig zou je niet kunnen missen? 

Welk zintuig zou je het minst missen? 

 

NAAR HET BOEK 
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Kan een boek een wereld voor je openen?  

Kan een boek je wereld een beetje sluiten? 

Kan een boek een geur oproepen? 

Waar is de geur van het boek? 

Kunnen herinneringen geuren oproepen? 

Wat doet een geur met herinneringen? 

Kan een geur je verdrietig maken? 

Kan een geur je angstig maken? 

Waarom willen mensen lekkere geurtjes? 

Klopt het dat nergens ter wereld de geur dezelfde is als thuis? 

 

DOE MAAR 

 

Vertel elkaar over een moment in je leven waarin een bepaalde geur een belangrijke rol speelde. 

  

Teken een geur. 

 

Bak een brood. De kinderen schrijven op waaraan de geur hen doet denken. 

 

Breng verschillende geuren mee naar de klas. Laat iedereen ruiken en vertellen welke gedachten en 

gevoelens de geuren bij hen oproepen. 

 


