Kinderboeken in de klas
Begeleidingsbrochure voor leerkrachten
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Wie is Oscar Brenifier?
Oscar Brenifier is een Canadese filosoof en pedagoog.
Al enkele jaren werkt hij met kinderen rond filosofie. Aan de hand van vragen probeert hij
met hen in dialoog te gaan. Deze methode van vragen stellen wil hij introduceren in de
Franse lagere en middelbare school.
Hij schreef reeds enkele boeken rond deze thematiek voor de uitgeverij Nathan.
Davidsfonds uitgeverij brengt de boeken in België op de markt.

Wat is filosofie?
Filosofie kent zijn oorsprong in de Klassieke Oudheid.
Iedereen kent wel de bekende antieke filosofen Plato, Socrates, Aristoteles, Zeno…
Het woord filosofie is afgeleid van de Griekse woorden filos en sofia.
Filos betekent vriend en sofia wijsheid. Iemand die bevriend is met de wijsheid dus, iemand
die de wijsheid begeert vandaar ‘wijsbegeerte’.

Waarom filosoferen met kinderen?
Filosoferen is nadenken, reflecteren over, ter discussie stellen van datgene wat gewoonlijk als
vanzelfsprekend wordt ervaren.
Kinderfilosofie is gericht op het leren verwoorden van je eigen wereldbeeld, hoe het komt dat
je denkt zoals je denkt. Filosoferen met kinderen is samen op een systematische en
gestructureerde wijze nadenken en praten over filosofische vragen.
Het gaat niet om het vinden van de ‘juiste’ antwoorden, maar om het ontwikkelen van
denkvaardigheden en een eigen zienswijze. Kinderen leren ervaren dat hun argumenten er toe
doen ofwel serieus genomen worden.
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Doelstellingen:
Algemene doelstelling:
Lln leren reflecteren op eigen kennis, normen en waarden met als resultaat meer inzicht in het
eigen wereldbeeld en in het wereldbeeld van de ander.


Lln kunnen brainstormen rond filosofische vragen.



Lln kunnen zelf filosofische vragen formuleren.



Lln kunnen een standpunt innemen.



Lln kunnen hun standpunt onderbouwen met argumenten.



Lln kunnen appreciatie opbrengen voor de mening van medeleerlingen.



Lln kunnen kritiek geven en ontvangen.



Lln kunnen hun eigen mening herzien.



Lln leren hun eigen denkprocessen en structuren onderzoeken.



Lln kunnen in groep samenwerken.



Lln ontwikkelen hun discussievaardigheden

Waar vind je interessante informatie?


http://www.wijsneus.org



http://www.kinderfilosofie.nl



http://www.webkwestie.nl/filosferen



http://www.filoket.be

REFERENTIEWERKEN
o B. Oscar, Wat voel ik?, Davidsfonds Leuven, 2OO4
o http://www.taalvorming.nl/
o http://www.filoket.be
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Allemaal vragen!
Kinderen stellen voortdurend vragen. Hoe kunnen ouders het best reageren? Moeten ze een
antwoord geven of niet? Waarom antwoorden zij in plaats van hun kinderen?
De bedoeling van dit boek is niet om de antwoorden van ouders van tevoren uit te sluiten.
Het antwoord van ouders kan kinderen juist helpen om een eigen mening te vormen. Maar
kinderen moeten ook zelf leren nadenken en een oordeel vormen. Daardoor worden ze
zelfstandig en ontwikkelen ze verantwoordelijkheidszin.
In de deeltjes van de reeks Filosofie voor kids staan honderden vragen. Op elke vraag zijn
verschillende antwoorden mogelijk. Soms lijkt het antwoord duidelijk, soms raadselachtig of
verrassend, soms word je op het verkeerde been gezet. En elk antwoord lokt weer nieuwe
vragen uit, want denken is een weg zonder einde.
De laatste vragen krijgen wellicht nooit een antwoord. Gelukkig maar, want niet elke vraag
moet beantwoord worden. Je kunt ook houden van de vraag zelf. Omdat het zo’n mooie
vraag is. Of omdat het probleem dat ze stelt je bij de zin en de waarde van het leven brengt.
Leven, liefde, schoonheid en goedheid blijven altijd vol vragen.
Er zijn wel denksporen uitgestippeld. Het loont de moeite die te onderzoeken. Wat mensen
voor ons gedacht hebben kan ons inspireren en alert houden. We zetten de dialoog voort.
Wedden dat kinderen én ouders er iets van opsteken?
Oscar Brenifier

MOTIVATIEFASE
Leerkracht verdeelt de klas in zes groepjes en verdeelt de zes thema’s onder de
groepjes.
Leerkracht laat leerlingen over hun thema brainstormen.
Leerkracht schrijft de thema’s aan bord en laat de leerlingen hun ideeën erbij
schrijven.
Leerkracht laat de leerlingen verschillende genres van muziek horen.
( klassiek, rock, metal, liefdesliedjes…)
Leerkracht laat de leerlingen gevoelens bij de liedjes formuleren.
Richtvragen:
-

Wie is al ooit eens heel verliefd geweest?
Wat voel je dan, beschrijf dat eens.
Wie heeft er al ooit eens een ‘naar’ gevoel ervaren?
Beschrijf dat eens.
Vergelijk deze gevoelens eens met elkaar, wat stel je vast?
Denk je dat iedereen daar hetzelfde over denkt?
Denk je dat iedereen deze gevoelens hetzelfde ervaart?
Stellen jullie je ooit vragen over de gevoelens die je hebt?
Welke vragen stel je jezelf dan?

Leerkracht leidt het thema van de les in.
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THEMA’S
Deze werkvormen bieden leerkrachten de mogelijkheid om één of meerdere thema’s
per les te behandelen. De werkvormen zijn erop gericht de leerlingen kennis te laten
maken met de verschillende thema’s en hun er actief mee te laten werken.
Het is als leerkracht belangrijk om de eigen mening niet op te dringen aan de
leerlingen daar het filosofische vragen zijn waar geen éénduidig antwoord voor
bestaat.
1) Bewijzen van liefde
Lkr stelt de volgende vraag:
Hoe weet je dat je ouders van je houden?
Leerlingen brengen magazines mee, brainstormen rond de vraag, schrijven hun
antwoorden op de vraag op een groot blad papier en maken er een collage rond.
Tussen de antwoorden van de leerlingen zitten vast en zeker enkele antwoorden die
in het boekje zijn opgenomen.
Lkr gaat met de leerlingen dieper in op de ‘ja, maar’ vraagjes in het boekje.
Lkr begeleidt de klasdiscussie.
Lkr leest samen met de leerlingen het besluit in het boekje en gaat na of de
leerlingen hiermee akkoord gaan.
Lkr laat lln hun meningen staven met gegronde argumenten.
2) Jaloezie + 3) Ruzie
Leerkracht verdeelt de klas in 2 groepen en elke groep onderling per vier.
Richtvragen:
-

Ben je ooit al eens jaloers geweest op iemand?
Op wie?
Waarom ben je soms jaloers op je broers en zussen?
Waarom ben je dan jaloers?
Hoe uit je die jaloezie dan?
Komt daar ooit ruzie van?
Waarom maak je ruzie met mensen van wie je houdt?
Over wat gaan die ruzies dan?

Leerkracht vraagt aan de leerlingen (groep I) om een toneelstukje in elkaar te steken
dat draait rond jaloezie tussen broers en zussen.
Leerkracht vraagt aan de leerlingen (groep II) om een toneelstukje in elkaar te steken
dat draait rond een ruzie tussen mensen die van elkaar houden.
 leerlingen bereiden het rollenspel voor en voeren het uit.
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Leerkracht stelt de volgende vragen:
Ben je jaloers op je broers en je zussen?
Waarom maak je ruzie met de mensen van wie je houdt?
Leerlingen brainstormen over de vraag. Lkr noteert de antwoorden op het bord.
Tussen de antwoorden van de leerlingen zitten vast en zeker enkele antwoorden die
in het boekje zijn opgenomen.
Lkr gaat met de leerlingen dieper in op de ‘ja, maar’ vraagjes in het boekje.
Lkr begeleidt de klasdiscussie.
Lkr leest samen met de leerlingen het besluit in het boekje en gaat na of de
leerlingen hiermee akkoord gaan.
Lkr laat lln hun meningen staven met gegronde argumenten.
Leerkracht laat de leerlingen het onderwerp van hun rollenspellen vergelijken met de
vraagjes en het besluit dat in het boekje staat.
4) Liefde
Leerkracht toont leerlingen de ‘balkonscène’ uit ‘Romeo en Juliette’.
Richtvragen:
-

Hoe noemt deze film?
Wat gebeurt er, wat is het thema in deze scène?
Wie betuigt er zijn liefde aan wie?
Hoe doen ze dat?
Zouden jullie dat ook zo doen?

Leerkracht stelt de volgende vraag?
Is het leuk om verliefd te zijn?
Waarom niet, waarom wel en zijn er gevaren aan verbonden?
Leerlingen brainstormen over de vraag. Lkr noteert de antwoorden op het bord.
Tussen de antwoorden van de leerlingen zitten vast en zeker enkele antwoorden die
in het boekje zijn opgenomen.
Lkr gaat met de leerlingen dieper in op de ‘ja, maar’ vraagjes in het boekje.
Lkr begeleidt de klasdiscussie.
Lkr leest samen met de leerlingen het besluit in het boekje en gaat na of de
leerlingen hiermee akkoord gaan.
Lkr laat lln hun meningen staven met gegronde argumenten.
5) Vriendschap
Klasdiscussie: panelgesprek
Leerkracht verdeelt de klas in 6 groepjes.
Leerkracht verdeelt de zes stellingen rond ‘vriendschap’ uit het boekje over de
groepjes. Telkens gaat 1 vertegenwoordiger uit elk groepje samen aan de
‘discussietafel’ zitten om hun stelling te verdedigen.
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Om de 10 minuten is er een time-out waarin de groepjes onderling kunnen
overleggen om tegenargumenten te zoeken en om de eigen stelling nog beter te
verdedigen.
Dan volgt er een tweede discussieronde.
Er zijn in totaal 6 discussieronden zodat iedere leerling de kans krijgt de eigen
stelling te verdedigen.
Leerkracht stelt de volgende vraag:
Wat is het beste: alleen zijn of met vrienden?
Leerlingen brainstormen over de vraag. Lkr noteert de antwoorden op het bord.
Tussen de antwoorden van de leerlingen zitten vast en zeker enkele antwoorden die
in het boekje zijn opgenomen.
Lkr gaat met de leerlingen dieper in op de ‘ja, maar’ vraagjes in het boekje.
Lkr begeleidt de klasdiscussie.
Lkr leest samen met de leerlingen het besluit in het boekje en gaat na of de
leerlingen hiermee akkoord gaan.
Lkr laat lln hun meningen staven met gegronde argumenten.
6) Verlegen zijn
Leerkracht deelt briefjes uit en laat de leerlingen anoniem antwoorden op de
volgende vragen:
-

Vind je het eng om in je eentje voor de hele klas te spreken?
Ben ik verlegen of hang ik eerder graag de clown uit?
Waarom? Geef twee ‘waar gebeurde’ situaties waaruit dat af te leiden valt.

Leerkracht haalt de briefjes op en leest ze voor aan de hele klas.
De leerlingen moeten a.d.v de omschrijvingen en de situaties raden van wie elk
briefje is.
Leerkracht stelt de volgende vraag:
Vind je het eng om in je eentje voor de hele klas te spreken?
Leerlingen brainstormen over de vraag. Lkr noteert de antwoorden op het bord.
Tussen de antwoorden van de leerlingen zitten vast en zeker enkele antwoorden die
in het boekje zijn opgenomen.
Lkr gaat met de leerlingen dieper in op de ‘ja, maar’ vraagjes in het boekje.
Lkr begeleidt de klasdiscussie.
Lkr leest samen met de leerlingen het besluit in het boekje en gaat na of de
leerlingen hiermee akkoord gaan.
Lkr laat lln hun meningen staven met gegronde argumenten.
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