
BIJLAGE - FILOSOFISCH GESPREK

Tip!

Tien tips voor het filosoferen in de klas:
  

Vragen die het gesprek verder helpen:

• Kun je dat uitleggen?

• Vertel eens …?

• Wat bedoel je met…?

• Kun je een voorbeeld geven?

• Betekent wat je zegt…?

• Is  … en …. hetzelfde?

• Is er verschil tussen … en …?

• Wat zegt … over … ?

• Denkt iemand er anders over?

pssst klik op mij

Begin met goed luisteren!

Probeer te begrijpen wat er gezegd 

wordt. Vraag om verheldering: klopt het 

dat….?

Laat je eigen opvatting over het onder-

werp zo veel mogelijk achterwege. 

Toon oprechte nieuwsgierigheid naar de 

kwestie.

 Herhaal opmerkingen die van belang 

lijken.

 Voorkom dat je zelf invult, als je een opmer-

king herformuleert. Vraag na of het klopt wat 

je zegt. 

Een duidelijke vraag kun je eerst in tweetallen 

laten bespreken.

Verzamel alle ideeën: verschillende meningen 

zijn ‘voer’ voor onderzoek. 

Accepteer het recht op zwijgen. In elke groep 

kinderen (en volwassenen…!) zijn sprekers en 

zwijgers.

Filosoferen en humor gaan prima samen!
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https://grootdenkraam.nl/2021/02/17/filosoferen-doe-je-zo-tips-voor-het-gesprek/


IFFR Educatie – Po bovenbouw  6, 7 & 8 – Opdracht vooraf Nieuwe Horizon 

Kaartjes voor de opdracht: Filosofisch onderzoek  

Print en knip de kaartjes hieronder uit. Zorg ervoor dat alle viertallen een stapeltje van deze 
kaarten heeft. Print dit vel dus meerdere keer uit. Afhankelijk van hoeveel groepjes je hebt.   

 

 
 

Idee Gebeurtenis 
 
 

Verandering 
 

Wens 
 

Nieuw 
 



Bedenk een verhaal bij deze 5 woorden en maak hier 5 zinnen van.

Bij deze zinnen teken je op de achterkant van dit formulier een story-

board.

Ons verhaal in 5 zinnen:

Scenarioformulier

Schrijf jullie volgorde van 5 vijf woorden hieronder op: 

idee, gebeurtenis, verandering, wens & nieuw
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Zin 1:

Zin 2:

Zin 3:

Zin 4:

Zin 5:



Storyboard

Zin 1: Zin 2: Zin 3: 

Zin 4: Zin 5: 



Werkblad 
Dit werkblad hoort bij het lesmateriaal po bovenbouw shorts 
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MY FATHER THE MOVER 
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