
 

 

Lesbrief: kunst en filosoferen over coronatijd  
Samenwerking tussen DOK Kunst en Cultuureducatie en Groot Denkraam 
 
Inleiding 
Er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd met allerlei praktische besluiten die invloed hebben op de 
dagelijkse gang van zaken. Binnenblijven, school, de bioscoop en veel winkels dicht, niet reizen, 
thuisonderwijs, heel veel zieke mensen, een ongrijpbaar / onzichtbaar virus, afstand houden, binnen de 
lijntjes blijven, niet naar je sportclub, muziek- teken- of dansles.   
En nu: wel sporten, in beweging blijven: maar alleen trainen, nog geen wedstrijden. Weer deels naar school: 
in gedeelde groepen.  
Wat heeft iedereen beleefd? Wat was fijn, wat miste je? Wat was moeilijk, en waarom? Wat was waardevol?  

Een filosofiegesprek geeft ruimte om de ervaringen te delen en te onderzoeken. Kunst geeft de ruimte om 
wat binnenin zit naar buiten te brengen. Kunst heeft de mensen op veel verschillende manieren door de 
lockdown geholpen door ernaar te kijken, op afstand mee te doen of door het te delen met anderen. In deze 
lesbrief treft u een handleiding om met de klas op eigen wijze en eigen momenten te kijken naar de 
afgelopen periode.  

 

Nodig:  
• Gedichten uit de bijlage 
• Kladblaadjes, schrijf/ tekenmateriaal   

 

Voorbereiding 
Zeven vuistregels voor de leerkracht voor het begeleiden van een filosofiegesprek met de groep: 
 

1. Luister goed.  
2. Laat eigen opvattingen zoveel mogelijk achterwege.  
3. Toon je eigen nieuwsgierigheid.  
4. Neem iedere vraag of antwoord serieus.    
5. Vraag door: zie kader 
6. Betrek de hele groep bij het gesprek. Een duidelijke 

vraag kan eerst in tweetallen worden besproken en 
daarna centraal. Vraag daarbij steeds naar andere 
ideeën.  

7. Maak tussendoor steeds korte notities om zicht te 
houden op het verloop van het gesprek.  

  

Ondersteunende vragen bij het 
filosoferen 
• Kun je dat uitleggen? 
• 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? 
 



 

 
Vier aandachtspunten voor de leerling – bij een uitwisseling in de klas of digitaal 
Bespreek deze aandachtspunten met de klas en leg uit dat deze punten helpen om het gesprek zo open en 
aandachtig mogelijk te kunnen voeren.  

1. In een filosofiegesprek denk je mét elkaar, help je elkaars denken verder.    
2. Denk ook na over je eigen ideeën: waarom vind je, of denk je dat?  
3. Wees nieuwsgierig naar de ideeën van anderen, accepteer ze ook - of juist als je ergens heel anders 

over denkt  
4. Plaats je eigen idee naast dat van anderen, onderzoek verschillen / overeenkomsten.   
 
 

Gesprek 
 
1: Gedicht(en) lezen 
Lees met de klas de gedichten in de bijlage of laat de leerlingen zelf lezen; in ieder geval het gedicht 
Thuisschool van Thomas Möhlmann  

Bespreek in tweetallen/klassikaal: 

• Wat valt je op?  
• Herken je er iets in?  
• Was het bij jou ook zo? 

 

2: Filosoferen: wat heb je meegemaakt?  
Terugkijken op wat er gebeurde, wat je dacht, voelde, deed en waarover je droomde geeft lucht en ruimte 
voor nieuwe plannen. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen. Omdat er wel heel veel gebeurd is, zijn 
ze ingedeeld in verschillende onderwerpen.  

Tip: neem er de tijd voor: ze hoeven niet allemaal, en zeker niet allemaal in één keer. 



 

TIJD / RITME • Begonnen de ‘niet op schooldagen’ voor jou op dezelfde tijd als 
schooldagen? Zorgde jij (of je ouders) voor een vast ritme?  

• Vond jij de tijd snel of langzaam gaan?  
• Was je wel eens kwijt wat voor dag het was? 

 

LEREN • Leer je thuis andere dingen dan op school? 
• Heb je dingen zelf ontdekt toen je niet meer naar school ging? 
• Ben je ook dingen gaan doen die je voorheen nooit deed? Wat dan? 

En ga je die blijven doen? 
 

SAMENLEVEN THUIS • Met wie heb je het hardste gelachen in de thuisperiode? 
• Was het moeilijk, makkelijk, raar of gewoon, om in deze tijd met z’n 

allen thuis te zijn? 
• Waren er in de thuistijd andere regels thuis? Wie verzint die?  
 

(ON)ZEKERHEID 
 

 

• Welke vraag of gedachte kreeg jij toen je hoorde dat jouw school 
dicht ging?  

• We wisten allemaal niet hoe het zou gaan, wat voelde en dacht jij 
daarbij?  

• We weten het nog niet helemaal: vind je dat lastig? Of geeft het ook 
wel ‘kansen’?  
 

REFLECTIEVRAGEN / 
VERDIEPING 

• Wat is goed geweest aan deze tijd? Welke dingen wil je behouden? 
• Wie en wat heb je verschrikkelijk gemist? En wat miste je dan 

vooral? 
• Wie en wat miste je helemaal niet? Was je verrast?  
• Heb je iets ontdekt over jezelf en de andere thuisblijvers? 

Veranderde dat ook in de tijd? 
 

 

  



 

Creatieve opdrachten 
 
Kies er een, of meer: je kunt ze gebruiken om ideeën uit te wisselen of vast te houden.  
 

Vasthouden 
Schrijven Kies een van de gedichten (zie bijlage). Kies er een mooie regel uit, 

schrijf die over.  Schrijf daar een stuk of vijf regels onder, die erbij 
passen.  

 

Ansichtkaart maken Teken een ansichtkaart met iets wat je wil onthouden uit deze tijd. Schrijf 
er een boodschap op naar jezelf en bewaar de kaart. 

 

Doorgeefverhaal Schrijf met een groepje of klas een doorgeefverhaal over thuisleren  

 

Groepsgedicht Lees de gedichten uit de bijlage. Kies ieder een regel die je mooi vindt. 
Maak nu met deze regels een nieuw gedicht, door om beurten de 
gekozen regels voor te lezen. Luister goed wanneer die van jou past. 
Schrijf het nieuwe gedicht op en maak er een tekening bij.   

 

Verzamelzinnen Noteer tijdens of na het filosoferen uitspraken die je mooi of bijzonder 
vindt.  

Maak er een verzameling van met de hele groep. 

 

 

  



 

Uitwisselen 
Videovoorlezen Kies een van de gedichten uit, lees de tekst voor aan een vriend/oma/juf 

en ga er samen over in gesprek.  

• Wat valt je op?  
• Herken je er iets in?  

 
Online filosoferen Kies een van de blokjes filosofievragen uit en ga er online over in 

gesprek met iemand die je nu niet kan ontmoeten: vriend / opa of oma / 
… 

Modern duet Maak tweetallen. Zet een rustige, dansbare muziek op en laat de 
leerlingen met elkaar dansen: ze maken om de beurt en pose en vullen 
elkaars lege ruimtes op (denk aan de ruimte tussen benen, armen en lijf, 
hoofd en armen of de ruimte om iemand heen). 

Herhaal de opdracht nu, maar wel op 1,5 meter afstand. Laat ze goed 
kijken naar elkaars pose om de denkbeeldige gaten op te vullen. 

 

Onzichtbare partner Bekijk met de klas het volgende fragment: 

• https://www.youtube.com/watch?v=zSgkuqaZJfo  
• https://www.youtube.com/watch?v=qk00gbDwGqM  

Bespreek wat ze hebben gezien en welk gevoel hen dat gaf. Hoe zou dit 
duet er uit zien zonder partner?  

Laat ze nu zelf een duet dansen met een onzichtbare partner. 

 

 

 

Met dank aan 
 
Deze lesbrief is tot stand gekomen in samenwerking met  
Marja van Rossum van Groot Denkraam. 
 
 
 
Help mee met het vastleggen van de coronaperiode in Delft 
 
Samen met veel andere erfgoedinstellingen in Nederland werkt Stadsarchief Delft aan een collectie die de 
impact van het coronavirus laat zien. We leven in een uitzonderlijke tijd, en om dit te kunnen vastleggen en 
bewaren voor de toekomst roepen we jouw hulp in. 
 
Wat maak jij mee of houd jou bezig in deze tijd? Je kunt bijdragen aan de coronaviruscollectie015 door 
foto’s, flyers, een dagboek of andere bestanden van je dagelijkse bezigheden met ons te delen. 
 
https://www.stadsarchiefdelft.nl/2020/05/07/coronacollectie015/ 
 
 
  

https://www.stadsarchiefdelft.nl/2020/05/07/coronacollectie015/


 

BIJLAGE - Gedichten uit Dichter van Plint 
 
Thuisschool 
 
Les 1 
 
Je hebt tien vingers, tien tenen 
Vier laptops, twee tablets, een tafel 
Twee werkende ouders, een zus en een 
Kat en een goudvis, je bent klaar voor 
 
Les 2 
 
Je hebt tien vingers, tien tenen 
Je bent perfect ook als het hapert 
Als de videochat met je meester 
Vastloopt, als de toets niet wil 
 
Laden, als je zwaait naar een vriendje 
In het beeldscherm bevroren, ben 
Je waar en kun je me horen en hoe 
Gaat het daar, ben je klaar voor 
 
Les 3 
 
Je bent geboren en gaat dood, maar 
Nu nog niet: voorlopig zit je opgescheept 
En ingescheept in deze huisgrote romp, 
Met je ouders en je zusje en je kat en goudvis 
 
En je perfect gevormde vingers, tenen, huid. 
 
Thomas Möhlmann 
Uit: Dichter nr. 16, uitgave stichting Plint, p. 32 
 
 
Opa 
 
Als het allemaal voorbij is 
blijf ik skypen met mijn opa 
want dat heb ik hem geleerd. 
 
Hij lacht om grapjes die ik stuur, 
hij houdt van suffe popmuziek, 
alleen geluid, geen film erbij. 
 
Als de school weer opengaat 
skypen we verder, maar dan eten 
we ook ongelooflijk veel ijs, 
 
samen op een terras in de zomer 
uit één beker met twee lepels. 
 
Ineke Holzhaus 
Uit: Dichter nr. 16, uitgave stichting Plint, p. 54 
 



 

Iets beters? 
 
Een virus zorgt voor vaders 
in de speeltuin op een tijd 
dat ze normaal gesproken 
wel wat beters te doen hebben. 
 
Is er wel wat beters dan 
 
op maandagochtend 9 uur 
je dochter van 3 de trap op 
helpen naar de hoogste glijbaan 
die bestaat, of zachte duwtjes 
in de rug te geven 
 
om kraaiend de wolken 
in te schommelen?  
 
 
Erik van Os 
Uit: Dichter nr. 16, uitgave stichting Plint, p. 35 
 
Deze lente 
 
De wereld staat stil. 
De wereld op pauze. 
De wereld houdt 
haar adem in. 
 
Behalve de bijen, 
de vogels, 
de eekhoorns. 
Die ruiken de lente. 
 
Die hebben nog zin. 
 
 
 
Hans Kuyper 
Uit: Dichter nr. 16, uitgave stichting Plint, p. 43 
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