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Hallo filosofeerfan! 

 

Fijn dat je aan de slag wil om te filosoferen met kinderen. 

Het thema van de jeugdboekenmaand 2023 is ‘geluk’. 

In deze fiche vind je allerlei activiteiten om te filosoferen rond dit thema. 

 

Elke activiteit kan je afzonderlijk inplannen, in gelijk welke volgorde. Je kan ook zelf het aantal 

activiteiten kiezen. Bovendien staan de activiteiten los van de geselecteerde jeugdboeken. Zo 

zijn de activiteiten flexibel inzetbaar en hoop ik van harte dat veel kinderen kunnen ervaren 

dat filosoferen een feest is! 

 

Filodroom kan jouw hulp gebruiken bij het verspreiden van filosoferen. Dat kan door op de 

hoogte te blijven via de sociale media van Filodroom: facebook en instagram. Je kan 

bijvoorbeeld interessante berichten delen met je netwerk, leuke actiefoto’s delen met 

vermelding @filodroom. 

Geen fan van sociale media? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief. Dat kan door je mailadres 

achter te laten via de website of via deze qr-code:  

 

Hopelijk tot snel, 

Katrien  
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Traditiegetrouw deel ik graag een gedicht dat binnen het thema past. 

Hier komt het: 
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 Rondedans                      Stellingen 
 

 

Deze korte opdracht laat kinderen een mening vormen over een aantal stellingen. Dit spel kan 

je als opwarmer kunnen gebruiken voor de hele klas. Verderop in deze activiteit moeten de 

kinderen hun mening kunnen verduidelijken met een voorbeeld of een argument.  

 

Materiaal 

Stoelen in een kring, voor elk kind een stoel 

               behalve voor wie in het midden of aan buitenkant staat 

Stellingkaartjes, één stapel (zie p.17 tot p.21) 

Werkwijze: Knip langs stippellijn, plooi langs doorlopende lijn. 

                      Lijm beide kanten vast. Lamineer vrijblijvend. 

 

Verloop 

Eén kind staat in het midden van de kring. 

De andere kinderen zitten errond op een stoel. 

Wie in het midden staat, leest een stelling luid en duidelijk voor. 

 

Alle kinderen die akkoord gaan, staan nu recht en zoeken een nieuwe lege stoel. 

Ook de persoon die in het midden stond, zoekt een lege stoel. 

Wie geen lege stoel kon bemachtigen, zal de volgende beurt in het midden staan. 

Zo gaat het spel even door. 

 

Na een achttal stellingen voeg je een waarom-kind toe. Dat kind staat buiten de kring.  

Een kind minder in de kring, betekent ook een stoel minder. 

Het waarom-kind observeert welke kinderen van plaats veranderden na het lezen van de 

stelling. Vervolgens gaat het waarom-kind achter één van die kinderen staan. Die zal dan 

moeten vertellen waarom hij/zij het eens is met de stelling. 

 

Na een achttal stellingen kan je nog een waarom-kind toevoegen. Dit kind zal nu observeren 

welke kinderen NIET van plaats veranderden na het lezen van de stelling. De rest van zijn/haar 

taak is identiek aan het eerste waarom-kind. 
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 Gesprekshappertje         Kort en krachtig 
 

 

Het Gesprekshappertje is een veelzijdig en tijdloos spelletje. In elk happertje zitten 

verscheidene filosofische vaardigheden verborgen zoals ordenen, argumenteren, creatief 

denken, gevolgen benoemen, mening verwoorden, … 

 

Materiaal 

De vouwblaadjes en de uitleg om met het Gesprekshappertje aan de slag te gaan, vind je op 

www.filodroom.be onder het tabblad materiaal. Of rechtstreeks via volgende links: 

Uitleg: https://filodroom.be/wp-content/uploads/2021/11/filodroom-filosoferen-met-kinderen-

gesprekshappertje-uitleg.pdf 

Gesprekshappertje thema geluk: https://filodroom.be/wp-content/uploads/2021/11/filosoferen-

met-kinderen-gesprekshappertje-over-geluk.pdf 

 

Verloop 

Laat de kinderen kennismaken met het gesprekshappertje.  

Stimuleer de kinderen om op zoek te gaan naar het meest juiste antwoord.  

Noteer enkele vragen op het bord die ze daarvoor kunnen gebruiken tijdens hun gesprek:  

                        -Waarom denk je dat?  

-Wat bedoel je daarmee?  

-Hoe weet je dat zo zeker?  

-Kan het ook anders? 

 

  

http://www.filodroom.be/
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2021/11/filodroom-filosoferen-met-kinderen-gesprekshappertje-uitleg.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2021/11/filodroom-filosoferen-met-kinderen-gesprekshappertje-uitleg.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2021/11/filosoferen-met-kinderen-gesprekshappertje-over-geluk.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2021/11/filosoferen-met-kinderen-gesprekshappertje-over-geluk.pdf
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 Toren van Babbel              Spelenderwijs 
 

 
De Toren van Babbel biedt op een speelse manier de gelegenheid om te filosoferen. 

Verschillende soorten denkopdrachten kleven op de blokken van de toren. Kinderen kunnen 

punten verdienen als ze de opdracht goed beantwoorden. De denkopdrachten zetten hen aan 

om een eigen keuze te staven met argumenten, een ander standpunt in te nemen en creatief 

te denken. 

 

Materiaal 

De opdrachten en de uitleg om met de Toren van Babbel aan de slag  

te gaan, vind je op www.filodroom.be onder het tabblad materiaal.  

Of rechtstreeks via volgende links: 

Uitleg: https://filodroom.be/wp-content/uploads/2023/01/filodroom-

filosoferen-met-kinderen-toren-van-babbel-uitleg-website.pdf 

Toren van Babbel thema geluk: https://filodroom.be/wp-

content/uploads/2022/12/filodroom-filosoferen-met-kinderen-toren-

van-babbel-thema-geluk-website.pdf 

 

Om de toren uit te lenen, neem je contact op via info@filodroom.be 

Bij ophaling in Sint-Katelijne-Waver betaal je €20 waarborg en  

€5 per toren voor een uitleenperiode van één week. 

 

 

 

 

 

Verloop 

Om de beurt trekken de spelers een blok uit de toren. Ze voeren de opdracht uit die op het 

blokje staat. De vereisten om een opdracht goed te keuren zijn beknopt en visueel 

weergegeven. Een blokje kan dus één (basisspel) of meer punten opleveren, maar ook geen of 

zelfs strafpunten (variaties op basisspel). Een uitgebreide speluitleg vind je in het document 

(zie link bij materiaal). 

Filosoferen betekent kinderen aan het denken zetten en aan het luisteren zetten. 

Leg je oor als begeleider ook af en toe te luister bij de spelers. Complimenteer of stuur bij.                   

http://www.filodroom.be/
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2023/01/filodroom-filosoferen-met-kinderen-toren-van-babbel-uitleg-website.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2023/01/filodroom-filosoferen-met-kinderen-toren-van-babbel-uitleg-website.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2022/12/filodroom-filosoferen-met-kinderen-toren-van-babbel-thema-geluk-website.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2022/12/filodroom-filosoferen-met-kinderen-toren-van-babbel-thema-geluk-website.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2022/12/filodroom-filosoferen-met-kinderen-toren-van-babbel-thema-geluk-website.pdf
mailto:info@filodroom.be
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 Mijn geluksbrenger          Tekenopdracht 
 

 
Met deze activiteit bouwen kinderen aan hun identiteit. Ze laat kinderen stilstaan bij hun 

eigen ervaringen. In het filosofisch gesprek achteraf kan je de kinderen uitdagen om ook eens 

stil te staan bij de standpunten van anderen.  

 

Materiaal 

Tekenblad, 1 per kind (zie p.22) 

Tekenpotlood, 1 per kind 

Fluostift, 1 per kind 

 

Verloop 

De kinderen kruisen op het tekenblad hun keuze aan. 

Overloop elke keuze eventueel klassikaal. Ze zetten dus 7 kruisjes. 

 

Vervolgens tekenen ze een gebeurtenis dat aan die keuzes 

voldoet. Motiveer de kinderen om mooi en duidelijk te tekenen. 

In de wolk kunnen ze hun tekening in woorden omzetten. 

‘Ik ben gelukkig als …’ 

 

Als de tekeningen af zijn gaan de kinderen elkaars gebeurtenis 

beoordelen. 

Onder de tekening mogen alleen bolletjes zichtbaar zijn voor het 

aantal beoordelende kinderen (totaal aantal kinderen - 1).  

           Ze beoordelen hun eigen gebeurtenis niet. 

       De kinderen wandelen rond en kleuren een bolletje als ze zelf  

       ook gelukkig zouden zijn met deze gebeurtenis. 

 

Achteraf bespreek je de resultaten aan de hand van deze richtvragen. 

-Is er bij iemand alle bolletjes gekleurd?  

-Bestaat iets waar iedereen gelukkig van wordt? 

-Kan je geluk zelf maken? 

-Kan je geluk aan iemand geven? 
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 Dilemma’s              Keuzes maken 
 

 
Kinderen moeten bij de dilemma’s een keuze maken. Ze maken hun keuze zichtbaar en 

moeten ook hun keuze verdedigen met een toepasselijk voorbeeld of argument. De dilemma’s 

bevatten enkele uitspraken die ook bij de geluksmeter aan bod komen. Daarom is deze 

klassikale, speelse werkvorm is een fijne voorbereiding voor de geluksmeter.  

 

Materiaal 

Dilemma’s tonen op digitaal bord OF afgedrukt op A3 (zie p.23 tot p.35) 

 

Verloop 

Zowel de begeleider als de kinderen zitten voor deze activiteit in een kring. 

Vooraf overloop je de manier van werken, oefen je de gebaren en spreek je een teken af.  

 

-Dilemma tonen: Lees de keuzes en vertel welk gebaar erbij hoort.  

   De kinderen zullen een keuze moeten maken. 

-Denktijd:   Kinderen krijgen kort denktijd. In die denktijd moeten ze een keuze maken 

   én ook één of meerdere redenen bedenken voor die keuze. 

-Gebaren:  Op het afgesproken teken van de begeleider tonen de kinderen het gebaar 

   van hun keuze. 

Vier vingers met één hand in de lucht (verwijst naar een klavertje vier) 

Het hartje met twee handen (verwijst naar een goed gevoel) 

-Redenen:  Wandel rond en tik enkele kinderen aan. Die gaan rechtstaan. 

   Je laat hun keuze toelichten aan de groep. 

   Je kan deze taak ook laten vervullen door één of twee waarom-kinderen. 

   (zie uitleg rondedans) 
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 Geluksmeter             Ordenen 
 

 

De kinderen rangschikken de situaties op de geluksmeter van minder naar meer geluk. Deze 

activiteit daagt kinderen uit om stil te staan bij de waarden en normen van zichzelf, van 

anderen en van de samenleving. Ze leren tijdens het proces een eigen mening verdedigen en 

respectvol omgaan met de mening van leeftijdsgenoten. 

 

Materiaal 

Geluksmeter, 1 voor elk groepje (zie p.36) 

Gelukskaartjes thema koek, 1 stapel per groep (zie p.37) 

Gelukskaartjes thema school, 1 stapel per groep (zie p.38) 

Gelukskaartjes thema geld, 1 stapel per groep (zie p.39) 

Gelukskaartjes thema sport, 1 stapel per groep (zie p.40) 

Werkwijze: Knip langs stippellijn, plooi langs doorlopende lijn. 

                      Lijm beide kanten vast. Lamineer vrijblijvend. 

 

Verloop 

Verdeel de kinderen in groepjes van 3 à 4 kinderen. 

Elk groepje krijgt een stapel kaartjes en een blad met de meter. 

Zorg dat telkens twee groepjes rond eenzelfde thema werken. 

Idealiter werk je dus met een even aantal groepjes. 

 

Elk kind voert om de beurt volgende stappen uit: 

-Trek een kaartje van de stapel. 

-Lees het kaartje voor. 

-Denk even na over een goede plek op de meter. 

-Leg het kaartje op de meter 

-Vertel waarom je die plek kiest. 

 

De andere kinderen mogen vervolgens vertellen of ze al dan niet akkoord gaan. 

Ze kunnen argumenten gebruiken om de anderen te overtuigen van hun mening. 

Als de (meerderheid van de) groep overeenkomt, mogen ze het kaartje van plaats veranderen. 
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Als elk groepje klaar is, bekijken ze elkaars werk. Elk groepje bekijkt het groepswerk van 

hetzelfde thema. Geef hen richtvragen om straks een conclusie te kunnen formuleren. 

Valt er iets op? Wat ligt bij beide groepjes eerder bovenaan/onderaan? Zijn er gelijkenissen in 

met wie, in duurtijd, in uniciteit, in inzet, in plaats, in grootte, …? (zie ook tekenopdracht) 

In een slotgesprek laat je elk groepje hun conclusie toelichten. Zijn er gelijkenissen over de 

teams heen? Zouden we in 10 woorden kunnen uitleggen wat ons gelukkig maakt?  

 

Hieronder zie je een overzicht van de kaartjes. Opgelet, gebruik dit niet als correctiesleutel.  

De kinderen bepalen hun volgorde. Je kan het proces bijsturen, maar niet het product! 
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 Venndiagram             Gelijkenis en verschil 
 

 

In deze activiteit ontleden de kinderen het begrip blij zijn/gelukkig zijn. Bij het ontleden 

ontdekken ze zowel gemeenschappelijke als unieke kenmerken. Die plaatsen ze op de juiste 

plaats in het venndiagram. Op deze manier krijg je zicht op de invulling die kinderen aan de 

begrippen geven. Kinderen oefenen met deze opdracht het analytisch denken. Door hun 

ideeën met andere groepjes te vergelijken, leren ze hun eigen denken kritisch te beoordelen. 

 

Materiaal 

Venndiagram vergroten op A3 (zie p.41) 

OFWEL 1x per kind 

Bij gebruik van: groepen mengen, speeddate of trage date 

OFWEL 1x per groep 

Bij gebruik van: spioneren 

Tekenpotlood en gom, 1 per kind 

Takenkaart, 1x per groep bij gebruik van spioneren (zie p.42) 

 

Verloop 

Verdeel de kinderen in groepjes van 3 à 4 kinderen. 

Elk groepje krijgt een venndiagram. 

Als het de eerste keer is dat de kinderen in aanraking komen met een venndiagram, 

kan je best elk gekleurd veld apart uitleggen. Toon het gekleurde venndiagram op een bord. 

Laat de kinderen ook met kleuren schrijven. 

 

 

 

 

geel  =  alleen voor blij zijn juist 

blauw  =  alleen voor gelukkig zijn juist 

roze  =  zowel voor blij zijn als gelukkig zijn 
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De kinderen vullen in elk veld kenmerken in die voor dat gekleurd veld van toepassing zijn.  

Ondersteun hen met: -Je bent blij als … 

    -Je bent gelukkig als … 

-Wanneer ben je blij én gelukkig tegelijk? 

-Wat heeft geluk dat blij zijn niet heeft? 

-Wat past alleen maar bij blij zijn? 

 

Laat hen de kenmerken met potlood invullen. Door elk veld afzonderlijk te bestuderen, kan het 

zijn dat ze kenmerken willen verwijderen of verplaatsen.  

 

Als elk veld overlopen werd, is het goed om de kinderen hun antwoorden kritisch te laten 

bekijken. Dat kan door hun antwoorden te vergelijken met die van andere groepjes. Ik 

bespreek hierna 4 manieren waarop je dat kan aanpakken: namelijk: spioneren, speeddate, 

trage date of groepen mengen. 

 

Koppel tot slot de inhoud van de gesprekken zeker terug naar de klas. 

-Over welke kenmerken waren jullie het eens? 

-Over welke kenmerken hebben jullie lang gepraat? 

-Wat valt op?  

-Is er een veld dat nog steeds leeg is? 

-Kan je iets besluiten? 

-Wat is het verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn? 

-Wat heb je bijgeleerd met dit onderzoek? 

-Heb je door het onderzoek nieuwe vragen? 
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°spioneren:    Elk kind van een groep krijgt een taak. 

     Ofwel laat je de kinderen de taken zelf verdelen. 

     Ofwel bepaal jij als begeleider de taken. 

     Schrijf de naam van het kind boven de taak. 

 

     Er is een wisser. 

     Die gaat bij andere groepjes kijken  

naar gelijkaardige kenmerken  

die op een andere plek staan. 

Ga je akkoord met die andere plek? 

Die moet de schrijver verplaatsen d.m.v. een pijl. 

Ga je niet akkoord met die andere plek? 

Zoek verder. 

 

     Er is een pluim. 

     Die gaat bij andere groepjes kijken 

     naar gelijkaardige kenmerken  

die op dezelfde plek staan. 

     Die moet de schrijver onderstrepen. 

 

     Er is een schrijver. 

     Die onderstreept wat de pluim zegt. 

     Die tekent een pijl bij wat de wisser zegt. 

 

     Een vierde persoon in een groepje? 

     Die kan een tweede wisser zijn of een tijdsbewaker. 
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°speeddate  :  De kinderen zoeken een gesprekspartner 

     uit een andere groep. Ze gaan tegenover elkaar staan. 

     De duo’s staan op 1 lange rij. 

     Zorg dat er voldoende plaats is tussen elk duo. 

     Doe dit bijvoorbeeld in een turnzaal of op de speelplaats. 

     De kinderen overlopen elk veld als hieronder beschreven. 

 

     Kind 1 vertelt wat hij/zij in veld … schreef. 

     Gaat de andere hiermee akkoord? Waarom wel/niet? 

 

     Na 1 min. geeft de begeleider een stopteken. 

     Als de kinderen op basis van dit gesprek een kenmerk  

willen toevoegen, verwijderen of verplaatsen,  

dan kan dat. 

 

     Nu vertelt kind 2 wat hij/zij in veld … schreef. 

     Hij kiest een veld dat in dit duo niet besproken werd. 

     Gaat de andere hiermee akkoord? Waarom wel/niet? 

 

     Na 1 min. geeft de begeleider een stopteken. 

     Als de kinderen op basis van dit gesprek een kenmerk  

willen toevoegen, verwijderen of verplaatsen,  

dan kan dat. 

 

 

°trage date:    Dit is een variatie op de speeddate. 

Vorm op dezelfde manier een rij van duo’s. 

Het verloop gebeurt ook op dezelfde manier. 

 

Dit is wat verschillend is: 

Per veld spreken ze nu 1,5 à 2 minuten. 

De leerling die reageert op wat de ander vertelt, 

doet dit volgens een vast patroon (lees verder).  
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Het patroon om te reageren: 

     Jij zegt dat …  

kind herhaalt een kenmerk 

Ik ga daarmee wel/niet akkoord 

kind maakt een keuze 

Omdat … 

kind geeft een reden voor die keuze 

 

 

°groepen mengen:   Geef in elk groepje de kinderen een nummer  

van 1 tot 3 (of tot 4), afhankelijk van het aantal  

kinderen in de groep. 

Vervolgens maak je nieuwe groepjes met nummer 1, nieuwe 

groepjes met nummer 2 en met nummer 3, … 

Zo vorm je nieuwe groepjes met kinderen die eerder niet 

samenwerkten. 

 

Bepaal welk veld ze eerst bespreken. 

     Gaat de andere hiermee akkoord? Waarom wel/niet? 

 

     Na 4 min. geeft de begeleider een stopteken. 

     Als de kinderen op basis van dit gesprek een kenmerk  

willen toevoegen, verwijderen of verplaatsen,  

dan kan dat. 
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 Geluksvogel                  Reflectiemoment 
 

 

Om kinderen te laten groeien in het filosofisch denkproces, is het belangrijk om regelmatig te 

reflecteren. Enerzijds reflecteer je over de inhoud van de activiteit (Waarover zijn we het eens? 

Kunnen we iets besluiten?). Anderzijds sta je ook stil bij het proces (Hebben we goed 

geluisterd en nagedacht? Wat vonden we nog moeilijk?). 

 

Materiaal 

Stappenplan tonen op digitaal bord OF kopiëren op A3 voor elk kind (zie p.43) 

Filmpje klaarzetten: https://youtu.be/FEUz_VJ5aDI 

Vouwblaadjes, 3x per kind 

Reflectie stellingen (zie p.44 tot p.49) 

Blanco stelling (zie p.50) 

 

Verloop 

Kinderen vouwen met elk blaadje een geluksvogel in origami. Dat kan aan de hand van het 

stappenplan en/of het filmpje. Ze noteren op een vleugel hun naam. 

In de klas liggen enkele stellingen verspreid. De kinderen kiezen zelf bij welke stelling ze hun 

vogel willen zetten. Door hun vogel op een kleurvlak te zetten geven ze aan in welke mate ze 

akkoord gaan met de stelling. Groen is eens, roze is oneens en blauw situeert zich daartussen. 

 

Deze werkwijze kan je na elke activiteit doen of als afsluiter na al jullie uitgevoerde activiteiten. 

Voor het geval je dit na elke activiteit wil doen, kan je het blanco blad gebruiken om zelf 

gerichtere stellingen te formuleren. Bv. Ik begreep wat anderen vertelden. Ik kon goed 

luisteren. 

 

Aan jou de keuze of je de kinderen verplicht om alle drie hun geluksvogels te plaatsen. 

Misschien zijn er ook kinderen die net meer vogels willen plaatsen.  
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 Vragen voor thuis                        Babbelklevers 
 

 

De Babbelklevers is een leuke manier om een brug te vormen tussen filosoferen in de klas en 

filosoferen thuis. 

 

Materiaal 

De klevers en de uitleg om met Babbelklevers aan de slag te gaan, vind je op 

www.filodroom.be onder het tabblad materiaal. Of rechtstreeks via volgende links: 

Uitleg: https://filodroom.be/wp-content/uploads/2020/10/filodroom-filosoferen-met-kinderen-

babbelklevers-uitleg.pdf 

Babbelklevers thema geluk: https://filodroom.be/wp-content/uploads/2020/10/filodroom-

filosoferen-met-kinderen-babbelklevers-thema-geluk.pdf 

 

Verloop 

Geef elk kind een klever op het einde van de jeugdboekenmaand/de lessen filosoferen. Zo 

kunnen ze thuis met hun gezin verder genieten van bijzondere babbeltjes. 

 

 

 

 

http://www.filodroom.be/
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2020/10/filodroom-filosoferen-met-kinderen-babbelklevers-uitleg.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2020/10/filodroom-filosoferen-met-kinderen-babbelklevers-uitleg.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2020/10/filodroom-filosoferen-met-kinderen-babbelklevers-thema-geluk.pdf
https://filodroom.be/wp-content/uploads/2020/10/filodroom-filosoferen-met-kinderen-babbelklevers-thema-geluk.pdf
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 Rondedans                             Stellingen 
 

 

Je kan in je eentje 

gelukkig zijn. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Geluk kan je zelf 

maken. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

Arme mensen kunnen 

niet gelukkig zijn. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Geluk bestaat niet 

zonder ongeluk. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  
 

 



Jeugdboekenmaand   |   thema geluk 
 
 
 
 

 Rondedans                             Stellingen 
 

 

Je kan altijd  

gelukkiger worden. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Gelukkig zijn is  

hetzelfde als blij zijn.  

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

Mensen willen altijd 

méér. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Geluk maakt 

gelukkig. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  
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 Rondedans                             Stellingen 
 

 

Je kan zien of 

iemand gelukkig is. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Je kan geluk  

eerlijk verdelen.  

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

Iedereen moet 

gelukkig zijn. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Een ding kan geluk 

brengen. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  
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 Rondedans                             Stellingen 
 

 

Gelukkig zijn is 

voor iedereen 

hetzelfde. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Geluk kan je zelf 

maken.  

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

Je kan tegelijk 

gelukkig en verdrietig 

zijn. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Geluk moet je  

verdienen. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  
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 Rondedans                             Stellingen 
 

 

Geluk kan je kopen. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Geluk duurt niet lang.  

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

Schurken mogen  

gelukkig zijn. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  

 

Als je lacht, 

ben je gelukkig. 

Filosoferen met kinderen 

www.filodroom.be  
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 Mijn geluksbrenger                 Tekenopdracht 
 

 

O duurt kort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O duurt lang 

O klein 

O groot  

O alleen 

O met anderen 

O binnen 

O buiten 

O zomaar krijgen 

O iets voor doen 

O doet me lachen 

O doet me niet huilen 

O   alledaags 
O  uniek 
 O O O O O O O O O O          O O O O O O O O O O          O O O O O O O O O O 
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

cadeau krijgen 

 
 

cadeau geven    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

compliment krijgen 

 
 

compliment geven    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

veel verre vrienden 

 
 

één goede vriend    



Jeugdboekenmaand   |   thema geluk 
 
 
 
 

 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

elke dag van het jaar 
één koekje 

 

veel koekjes  
op je verjaardag    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

wel lekker  
maar ongezond eten 

 

niet lekker  
wel gezond eten    



Jeugdboekenmaand   |   thema geluk 
 
 
 
 

 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

beroemd zijn 

 
 

rijk zijn    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

veel geld winnen 

 
 

veel geld verdienen    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

goede punten 
door hard werk 

 

goede punten 
zonder hard werk    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

beloning krijgen 

 
 

geen straf krijgen    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

elke dag lachen 
met één mop 

 

een hele dag lachen 
met veel moppen    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

nooit meer huilen 

 
 

altijd lachen    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

deelnemen  
aan wedstrijd 

 
 

wedstrijd winnen    
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 Dilemma’s                     Keuzes maken 
 

 

wedstrijd zelf 
winnen 

 

een gezinslid of vriend 
zien winnen    
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 Geluksmeter            Ordenen 
 

 
 
 

G 
E 

L 
U

 K
 S

 M
 E

 T
 E

 R
 

 
m

in
d

e
r 

g
el

u
kk

ig
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 m

e
e

r 
g

el
u

kk
ig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Jeugdboekenmaand   |   thema geluk 
 
 
 
 

 Geluksmeter thema koek          Ordenen 
 

 

Elke dag één koekje mogen eten. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Eén dag heel veel koekjes mogen eten. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Een vriend die een koekje met je deelt. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Jij deelt een koekje met een vriend. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Koekjes helemaal zelf bakken. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Koekjes bakken met hulp van een ouder. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Veel gezonde koekjes eten. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Weinig ongezonde koekjes eten. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Koekjes bakken voor plezier. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Koekjes bakken voor geld. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 

Eigen recept voor koekjes maken. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema koek 
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 Geluksmeter thema school          Ordenen 
 

 

Eén dag veel les krijgen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Elke dag een beetje les krijgen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Uitleg krijgen van een vriendje. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Uitleg geven aan een vriendje. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Zelf iets nieuws leren. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Les krijgen van je ouder(s). 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Verschillende dingen maar een beetje leren. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Eén ding heel goed leren. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Goed studeren voor je plezier. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Goed studeren voor goede punten. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 

Zelf kiezen wat je leert. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema school 
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 Geluksmeter thema geld          Ordenen 
 

 

Eén dag veel geld krijgen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Elke dag een beetje geld krijgen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Centjes cadeau krijgen van een vriend. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Centjes cadeau krijgen van een rijke oom/tante. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Centjes cadeau geven aan een vriend. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Centjes cadeau geven aan een bedelaar. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Geld verdienen door zelf iets te maken 
en te verkopen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Geld verdienen door je ouder(s) te helpen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Geld verdienen zonder reden. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Verschillende kleine dingen kopen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 

Eén groot ding kopen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema geld 
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 Geluksmeter thema sport          Ordenen 
 

 

Verschillende kleine wedstrijden winnen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Eén grote wedstrijd winnen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Wedstrijd zelf winnen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Een gezinslid of vriend een wedstrijd  
zien winnen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Wedstrijd winnen op basis van 
je eigen inzet. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Wedstrijd winnen door samenwerking. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Wedstrijd winnen op basis van 
je talent. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Deelnemen aan een wedstrijd 
en niet winnen. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Sporten als hobby, zonder wedstrijden. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Wedstrijd in buitenland zonder supporters. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 

Wedstrijd in binnenland met supporters. 

 

 G E L U K S M E T E R 
thema sport 
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 Venndiagram                  Gelijkenis en verschil 
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 Venndiagram                Gelijkenis en verschil 
 

 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ 

wisser pluim schrijver  

   

 

 

Zoek bij anderen naar: 

gelijkaardige kenmerken  

op een andere plek. 

 

°Ga je akkoord? 

schrijver 

°Ga je niet akkoord? 

Zoek verder. 

Zoek bij anderen naar: 

gelijkaardige kenmerken 

op dezelfde plek. 

 

schrijver 

 

 

 

Luister naar kenmerken 

die pluim en wisser  

komen vertellen. 

 

Pluim  

onderstreep 

Wisser 

teken een pijl 
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 Geluksvogel                                origami  
 

 

    
Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

Breng twee overstaande hoeken 
naar elkaar. 
Vouw je blad. 

Open het blad en vouw een vlieger.  
Breng daarvoor de linkse punt naar 
de middellijn en vervolgens ook de 
rechterpunt naar de middellijn. 

Vouw de bovenste punt naar 
beneden op de middellijn.  
De vouwlijn valt gelijk met de rechte 
lijnen van je vlieger. 

Open het blaadje.  
Vouw opnieuw de bovenste punt 
naar beneden. Breng ook de 
zijflapjes over het driehoekje. 

    
Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 

Vouw de rechtse punt naar het 
midden toe. 

Doe hetzelfde met de linkse punt. 

Vouw de rechtse punt weer open. 
De vouw die je niet maakte neem je 
tussen je vingers en plooi je dubbel. 
Plooi de vouw plat en laat een flapje 

schuin rechts uitspringen. 
Doe hetzelfde aan de linkse kant. 

Vouw de onderste punt naar boven. 
Nadien vouw je het als een trapje 

naar beneden. Dit is de staart van de 
vogel. 

Vouw nu de rechtse hoek schuin 
naar boven. 

Hetzelfde doe je met de linkse hoek. 
Dit zijn de poten van je vogel. 

 

Vouw het werkje dubbel. 
Vouw de punt van het hoofd naar 
achter zodat er een snaveltje komt 
piepen. 

 

Vouw het weer terug. Duw de 
plooilijn naar binnen toe. Zo steekt 
de snavel een beetje uit en zit hij 
mooi in het midden van het kopje. 

Stap 9  Stap 10  
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 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

Ik vond … 
het thema geluk boeiend. 

eens  oneens 
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 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

Ik vond … 
de activiteit(en) leuk. 

eens  oneens 
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 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

Ik vond … 
de activiteit(en) makkelijk. 

eens  oneens 
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 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

Ik vond … 
de activiteit(en) leerrijk. 

eens  oneens 



Jeugdboekenmaand   |   thema geluk 
 
 

 

 

 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

Ik deed mijn best … 
tijdens de activiteit(en). 

eens  oneens 
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 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

Ik wil … 
nog eens filosoferen. 

eens  oneens 
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 Geluksvogel                           Stellingen 
 

 

 

 

eens  oneens 
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 Bronnenlijst 
 

 

Afbeeldingen 

Gedicht: B. Westera, Puur geluk. Geraadpleegd op 4 januari 2023, van 

https://grootzus.nl/product/dichtbundel-geluk/ 

 
Gesprekshappertje: Eigen materiaal. 

 

Toren van Babbel: Eigen materiaal 

 

Hart: Emojiall. Betekenis: handen in de vorm van een hart. Geraadpleegd op 5 januari 2023, 

van https://www.emojiall.com/ 

 

Vingers: N. Ruslan. Vier vingers omhoog handgebaar. Geraadpleegd op 5 januari 2023, via 

https://nl.vecteezy.com/ 

 

Venndiagram: Eigen afbeelding 

 

Rondedans prent: MuchMania. Gens assis sur des chaises en forme de cercle. Geraadpleegd 

op 9 januari 2023, van https://www.istockphoto.com/ 

 

Klavertje vier: Eigen afbeelding 

 

Wisser, pluim, schrijver: Eigen afbeelding 

 

Stappenplan: Juf Jannie. Lief blauw vogeltje vouwen. Geraadpleegd op 5 januari 2023, via 

https://www.jufjannie.nl/2014/03/28/lief-blauw-vogeltje-vouwen-origami/ 

 

 

Video 

Geluksvogel vouwen: Beeldbron: Juf Jannie. Lief blauw vogeltje vouwen. Geraadpleegd op 5  

                                                                 januari 2023, via https://www.jufjannie.nl/ 

        Muziekbron ‘World we live in’, gratis download via Tunetank. 

https://grootzus.nl/product/dichtbundel-geluk/
https://nl.vecteezy.com/
https://www.jufjannie.nl/2014/03/28/lief-blauw-vogeltje-vouwen-origami/
https://www.jufjannie.nl/

