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Meester                   Sander pakt uit
Er is zoveel! In deze nieuwe rubriek test leer-

kracht Sander Gordijn telkens met een andere 

collega nieuwe en bijzondere materialen voor in 

de klas. Deze keer: de Denkdraaier.

De Denkdraaier
De Denkdraaier is bedacht door schrijfster en filosofiejuf  
Fabien van der Ham. Het is een apparaat waarmee je  
kinderen kunt laten filosoferen. Je kunt hem bijvoorbeeld 
gebruiken bij kringgesprekken, taallessen, stellessen en 
dramalessen. De Denkdraaier bestaat uit vier kistjes met 
schijven erin. De schijven kunnen ronddraaien.  
Met een whiteboardstift schrijf je op iedere schijf een ander 
woord of je maakt er een tekening op:  
1  kunnen, mogen, moeten of willen 
2   een zelfstandig naamwoord of een fantasiewezen  

(meervoud)
3  een werkwoord
4  een vraagteken
Je draait aan de schijven en de woorden die verschijnen, 
vormen samen een zin of een vraag. Zo maak je denk- 
draaivragen. 

Sander Gordijn, groep 1-2, Talent.nl in Meppel  
 
+ •  Je krijgt vragen die ik zelf nooit bedacht zou hebben.
 •  Je kunt de kinderen echt aan het denken zetten.
 •   Je gaat serieus in op vragen die eigenlijk heel raar 

lijken.
 •   Kinderen die vastlopen in hun creativiteit worden op 

gang geholpen.
 •   Je kunt hem voor allerlei vakken gebruiken. Je kunt  

er ook mee rekenen! 

– •   Hij is erg groot. Je hebt een grote tafel nodig om  
hem op te zetten. 

 •  Het is best een duur ding.

     

Mirjam Pepplinkhuizen, groep 7, Bisschop Bekkers-
school in Groningen.  
 
+ •   Heel geschikt voor kinderen met weinig verbeelding.
 •   De kinderen hebben het gevoel dat ze de vragen  

zelf maken. Het is magie!
 •   Het is een stevig apparaat. 
 •   Over tien jaar is het nog steeds leuk!
 •   Kinderen leren echt kritisch denken. 

– •  geen enkele

      

Er ontstond een vraag: Kunnen stoelen dansen? De 
kinderen reageerden in eerste instantie allemaal hetzelfde: 
Nee! Maar als je doorvraagt krijg je een echt gesprek: Hoe 
weet jij dat? Ik heb het nog nooit gezien. Dus als je het  
nog nooit hebt gezien, dan is het ook zo?

Wil je zien hoe kinderen met de Denkdraaier aan  
de slag gingen? Bekijk dan het filmpje van Sander 
op jufmalmberg.nl.

De Denkdraaier is voor ¤ 199,- te koop op 
filosofiejuf.nl.

de Denkdraaier>




