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Lesbrief — Ethiek 

Introductie 

 

Overzicht 

In deze les wordt het Thema Ethiek geïntroduceerd. De les is gebaseerd op een aantal kaarten uit de 

kinderkennisbank. In het overzicht hieronder kun je zien welke. Ook staat er een link naar de bijbehorende 

docentenhandleidingen. Het is raadzaam deze handleidingen even door te lezen. Je kunt de handleidingen 

vinden op: http://kinderkennisbank2.wordpress.com/ 

 

Kaart Naam Handleiding 

Kenniskaart Ethiek Ethiek 

Gesprekstip Dialoog Gespreksvormen Dialoog 

Werkvormen Bijenkorf Organisatie van gesprekken 

 

Lesdoel:  Inleiding op het thema Ethiek om de kinderen te laten begrijpen wat "Ethiek" is: Wat moet 

je doen om goed te leven.  

Korte inhoud:  In een dialooggesprek verkennen de kinderen de rol die regels spelen in hun dagelijkse 

leven op school en in het grotere verband van een land. Helpen zulke regels om goed te 

leven? 

Organisatie:  Voor de werkvorm lopen de kinderen door de klas, daarna kunnen ze in de kring komen 

zitten. Zorg wel dat ze daarbij naar een filmpje op het digibord kunnen kijken.  

Aantal lessen: 1 

Materialen:   Digibord 

Lesduur:  45 minuten 

 

 

Dia 2 Wat is… Ethiek? 

Het doel van de les is om kinderen te leren waar het thema Ethiek over gaat. In  brede zin gaat het om de 

vraag:” Wat moet/kun je doen om “goed”  te leven. In de vervolglessen wordt dit vanuit verschillende 

invalshoeken uitgewerkt. De verwerking bij deze les richt zich op gedragsregels en de manier waarop die al 

dan niet bijdragen aan ‘goed” leven.  
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Lees samen de tekst op de dia: 

Ethiek gaat over de vraag wat je moet doen om een goed leven te leiden. Je vraagt je bijvoorbeeld af hoe je gelukkig 

kunt worden, maar ook hoe je anderen gelukkig kunt maken. Hoe moet je je gedragen? Moet je bijvoorbeeld lief zijn 

voor anderen of juist niet? Moet je luisteren naar je ouders als ze zeggen dat je naar bed moet of bepaal je dat zelf?  

 

Dit soort vragen worden besproken in het thema van de filosofie dat we "ethiek" noemen. 

 

Dia 3 Bijenkorf 

Kinderen hebben thuis te maken met regels en afspraken waar ze zich aan moeten houden. Als warming-up 

voor de dialoog wisselen ze ervaringen met deze regels thuis uit. Leg de werkvorm uit: 

 

Stappen bijenkorf: 

• Je krijgt een vraag of een opdracht; 

• Je loopt door elkaar in de klas; 

• Bij het signaal zoek je iemand die vlak bij je staat; 

• Je praat samen over de vraag of opdracht; 

• Bij het volgende signaal loop je verder. 

 

Tip: Als je niemand kunt vinden steek dan je hand even op. 
 
De opdracht voor de bijenkorf is: 
Moet je luisteren naar je ouders als ze zeggen dat je naar bed moet of mag je dat zelf weten? 
 
Zorg dat kinderen met minstens drie anderen kunnen uitwisselen over de vraag. 
 
Laat een paar kinderen vertellen wat voor antwoorden ze hebben bedacht en gehoord op de vraag. 
 

Dia 4 Onderzoek: zijn regels nuttig? 

We gaan het nut van regels onderzoeken met behulp van de dialoog. Helpen regels om goed te leven? De 

dialoog heeft de volgende stappen (zie de handleiding dialoog voor uitleg en tips): Aanleiding – startvraag – 

verkennen – verdiepen – afronden. 

 

Bekijk het filmpje. In het filmpje vertellen kinderen over regels op school en filosoferen over het nut ervan.  

 

Dia 5 Startvraag en verkennen 

Open het gesprek met de startvraag:  

Zijn er regels voor hoe je je moet gedragen of mag je zelf weten wat je doet? 

Laat kinderen met elkaar in gesprek gaan over deze vraag. Ze kunnen hierbij teruggrijpen op het filmpje, maar 

ook andere invalshoeken zijn welkom. Dit loopt over in de verkenning waarbij je het onderwerp in de breedte 

onderzoekt.  
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Vragen die je in het gesprek kunt brengen om de verkenning te ondersteunen:  

• Wat voor soort regels zijn dat dan? 

• Waar gaan ze over? 

• Waar gelden ze? 

• Zijn ze negatief (dingen die niet mogen) of juist positief (dingen die gewaardeerd worden als je ze doet)? 

• Zijn deze regels nuttig volgens jou? Helpen ze om gelukkig te worden? 

 

Dia 6 Verdiepen 

Na de verkenning kunnen een of meer onderwerpen verder uitgediept worden. Hieronder staan een aantal 

vragen die hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Het is natuurlijk mogelijk dat ze niet aansluiten op de aspecten die tijdens de verkenning aan bod zijn 

gekomen. Je kunt er ook voor kiezen om op basis van de verkenning een aantal aspecten uit te diepen. 

 

De verdiepingsvragen zijn: 

• Noem een regel waar jij je in de klas aan moet houden.   

• Helpt deze regel je om goed te leven? 

• Waarom houd je je aan deze regel of waarom doe je dat niet? 

• Wat gebeurt er als je je niet aan houdt?  

• Kies je er zelf voor om je aan de regels te houden, of wordt je gedwongen?  

• Welke regels zou jij bedenken, als jij de juf of meester was? 

• Waarom zijn er regels in de klas, wat is het doel?  

 

Dia 7 Afronden 

Rond het gesprek af met de volgende vragen: 

• Wat voor antwoord geef je nu op de startvraag: Zijn er regels voor hoe je je moet gedragen of mag je zelf 

weten wat je doet? 

• Helpen zulke regels je om goed te leven? 

• Is jouw mening over regels veranderd? Hoe dan? 

 

 

 

 


