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Kinderboekenweek 2014: filosofiefeest 

Zijn jouw kinderen nog nooit in aanraking gekomen met filosofie? Dan is dit misschien 
even wennen.  Toch zul je zien dat kinderen deze vorm van onderwijs snel oppakken en 
omarmen. Echter is het voor leerkrachten en ouders een flinke aanpassing in hun toon. 
Tijdens de filosofiegesprekken is de leraar/ouder niet alleswetend en kan daardoor 
nooit het goede antwoord geven. Dat is er namelijk niet. Voor het verloop van het 
gesprek is het belangrijk dat de leraar/ouder zijn eigen mening niet door laat 
schemeren. Dat is namelijk volstrekt irrelevant. Van belang is dat de kinderen een 
proces doormaken waarin zij leren nadenken over filosofische begrippen. Eigenlijk leer 
je de kinderen denken, een kritische luisterhouding, hun mening geven en naar die van 
een ander luisteren, creatief denken en plezier hebben in ontdekken en onderzoeken. 

Belangrijk voor de leerkracht: 

 
o Geef niet je eigen mening 
o Luister naar de kinderen en laat ze naar elkaar luisteren 
o Vraag door :  ‘Waarom vind je dat? Kun je uitleggen waarop jouw mening 

gebaseerd is? ‘ 
o Er zijn stille kinderen in de groep. Zij zeggen niet zoveel maar luisteren 

vooral. Laat dat gaan, het is niet erg. Deze kinderen zijn evengoed met hun 
denkproces bezig en zullen, als de tijd daar is, mee gaan doen met een 
gesprek. 

Het is als leraar/ouder misschien even wennen en oefenen.  Echter zul je, als  je  

deze manier van lesgeven eenmaal onder de knie hebt, enorm veel plezier beleven aan 
de dingen die kinderen zeggen tijdens de les. 

Succes en veel plezier! 

 

De les  

Introductie 

De kinderen zitten in een kringopstelling. Praat als introductie over de 

Kinderboekenweek en wat ze tot nu toe al gedaan hebben. Misschien hebben jullie een 

grote opening gehad met het thema feest? Of een klein feestje in de klas?  

Als alternatief zou je ook het lied feest van kinderen voor kinderen kunnen luisteren met 

de klas. Bespreek dan wel na waar het lied over gaat en wat je in de clip ziet (ballonnen, 

slingers, dansende mensen). 
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Gesprek 

Stel de vraag: ‘Wanneer is een feest een feest?’ 

Maak daarbij gebruik van de hulpvragen om het gesprek meer op gang te brengen.  

 

Hulpvragen 

 Moet een feest een speciale oorzaak hebben? 

 Moet een feest aan bepaalde voorwaarden voldoen?  versiering, muziek, lekker 

eten, veel mensen 

 Kun je ook een feestje in je eentje vieren? 

 

Afsluiting 

Sluit af door samen te vatten wat de kinderen besproken hebben. Trek geen eenduidige 

conclusie, die is er immers niet.  

 

Ben je opzoek naar een meer creatieve afsluiting?  

Je kunt er ook voor kiezen om de kinderen een 11je te laten maken of hun bevindingen 

te noteren op een zelfgemaakte feestmuts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


