
6.HEEFT HET BOS EEN BEGIN?
DENKEXPERIMENT
Wat als je het begin kunt ruiken?

FILOSOFISCHE TAALVRAAG
Heeft taal een einde?
Heeft taal een begin?
Mag je een nieuwe taal beginnen?
Is er iemand die bepaalt wat het begin of 
einde van een taal is?

Heeft alles een begin? (Heeft de zee een begin, 
heeft het strand een begin, een schelp, etc.) 
Heeft alles een eind?  
Is er een eind als er geen begin is? 
Kan een eind ook een begin zijn? 
Wie bepaalt wat het begin is? (Mag je dat zelf 
bepalen, is daar een baas voor, zijn daar regels 
voor, …) 
Hoe ziet een begin/einde eruit? 
Kun je het begin/einde ruiken? 
Is het belangrijk om het begin van iets te 
weten? 
Is het belangrijk om het eind van iets te weten? 
Heeft iedereen hetzelfde begin? 
Waar begint en eindigt jouw lichaam? 
 Is er een verschil tussen oneindig en bijna 
oneindig?
 Bestaat er hier op aarde iets dat oneindig is? En 
elders?
 Kan je van iets dat oneindig is een voorstelling 
maken?
Is ons leven eindig of oneindig?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch 
denken te stimuleren en om het gesprek een nieuw 
impuls te geven. Kijk ook bij denkexperiment en 
filosofische taalvraag.

 

3.FILOSOFEREN

1.INSPIREREN

Ga filosoferen met de kinderen. Stel de filosofische 
startvraag:
"Heeft het bos een begin?"

Abel: "Kijk, een boom!" 
Mieke: "Wat leuk, een bos!"
Abel: "Ja maar, één boom is toch geen bos?"
Mieke: "Waarom vind jij van niet?"
Abel: "Omdat een bos uit meerdere bomen bestaat."
Mieke: "Hoeveel bomen dan? Zijn twee bomen wel 
een bos?" 
Abel: "Hmmm, ik denk van niet. Want twee bomen 
hebben geen begin."
Mieke: "Wanneer begint een bos dan?" 4.VERANKEREN

Laat de kinderen over wat ze nu geleerd 
hebben over oneindingheid, opchrijven in één 
oneindige zin.

FILOSOFISCH DENKKADER
Is iets oneindig als we het niet in een getal 
uit kunnen drukken? Is iets oneindig als de 
grens niet duidelijk is? Is iets oneindig 
omdat wij het ons niet voor kunnen stellen?
Drie beelden en drie bewegingen bij 
oneindig:
 1. Een cirkel: je kunt ‘eindeloos’ blijven 
rondgaan; je komt weer terug waar je 
begonnen bent.
 2. Een grote hoop: je kunt ‘eindeloos’ 
blijven tellen, je raakt nooit klaar.
 3. Een land zonder grenzen: je kunt 
‘eindeloos’ blijven doorreizen, er komt geen 
einde aan.
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Laat twee kinderen onderstaande dialoog voorlezen.

2.VERWONDEREN

5.PRESENTEREN
laat de kinderen elkaars oneindige zinnen 
voorlezen.
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