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Spinoza 1632-1677 Op zoek naar de waarheid
Start met het filmpje van entoen.nu / Spinoza op niveau van je groep
Filosoferen
Aan de hand van The Chronicles of Narnia weet De Dialoogschool een
deurtje te openen om leerlingen op zoek te laten gaan naar de waarheid
*Fragment: Dus… als zij (Lucy) te vertrouwen is én niet gek, dan moet zij,
logischerwijs, de waarheid zeggen. Deze conclusie wordt vervolgd door de
verzuchting “Wat leren die kinderen tegenwoordig op school?” 1 *
Dialoogschool Nieuwsbrief
Genoeg uitdagingen en kapstokken om met leerlingen op zoek te gaan naar
(verchillende) waarheden.Juist door het eerste deel van de film te bestuderen, kun
je allerlei aanwijzingen tegenkomen hoe je kinderen kunt begeleiden in het
ervaren van transcendentie, in het opdoen van geloofservaringen.
Verbeelden 1
Ga zo door en je zult Spinazie eten (Spinoza heten)
Spreekwoorden en gezegden met de waarheid bespreken en vervolgens uitwerken
Wil je een tekst nooit meer vergeten? Schrijf deze dan eens op een bijzondere
manier op.
 Monnikenwerk
 Spijkerschrift
 Kleitegel
Pas de teksten aan. Wil je op maat gemaakte les of andere tekstverbeeldingen?
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Verbeelden 2
Spinoza moest, om brood op de plank te krijgen, brillenglazen slijpen. Hij keek
door een eigen bril naar de wereld en liet mensen door zijn andere brillen beter
kijken.
Maak zelf een bijzondere bril
 Teken een bril en schrijf er jouw eigen kijk op de wereld in
 Maak een maffe bril van zoutdeeg
 Knutsel een bril van karton die je fantastisch beschildert

Verbeelden 3
Durf je voor je waarheid uit te komen?
In de tijd van Spinoza mocht je denken wat je wou maar moest je je gedachten
vóór je houden. Verstoppertje ‘’spelen’’ in schuilkerken…., het achterhuis….
Maak van een( schoenendoos) of een wijnkist of… een ruimte met een verborgen
ruimte.
Teken een schuilkerk of een kast met een verborgen la.
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