Lesbrief filosoferen over vrijheid en toekomstdromen
Martin Luther Kingdag: 18 januari 20201
Wat wordt er gevierd?
Sinds 2000 wordt Martin Luther Kingdag officieel gevierd in alle staten van Amerika. Ook op scholen: die geven
geen les óf vieren in plaats daarvan de boodschap van King. De feestdag valt jaarlijks op de derde maandag van
januari, rond zijn verjaardag op 15 januari; dit jaar op 18 januari 2021.
Deze feestdag, vormt een prachtige aanleiding om ook met Nederlandse kinderen stil te staan bij het verhaal
over het leven van Martin Luther King, zijn strijd voor gelijke rechten, en de beroemde speech ‘’I have a
dream.”
Deze lesbrief geeft informatie en handvatten om samen met kinderen of de klas aandacht te schenken aan dit
mooie onderwerp. Het kan zowel digitaal als live gegeven worden. Je vindt er boekentips, filmpjes en
voorbeeldvragen voor een filosofisch gesprek. Hulp nodig bij de uitvoering? Mail met info@arkade.nl

Start onderbouw
Maak gebruik van een mooi prentenboek over het leven van King. Wij tippen twee mooie reeksen waarin een
boek over Martin Luther King is opgenomen: Kleine helden en Van klein tot groots.

Start midden- en bovenbouw
Maak kennis met Dr. King via een korte video als bijvoorbeeld:
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2225703-martin-luther-king-vijftig-jaar-geleden-vermoord.html

Kern
Vervolgens kun je met kinderen van alle leeftijden goed filosoferen in de klas over vrijheid en
toekomstdromen:

-

Wat is vrijheid?
Wanneer ben je helemaal vrij? Hoe weet je dat? Hoe voelt dat?
Zijn dieren even vrij als mensen? Is een goudvis even vrij als een poes?
Ben je vrij op school? En thuis?
Is iedereen even vrij?
Ben jij vrijer dan Martin toen hij klein was? Waarom?
Ben jij vrij om jouw dromen te volgen? Hoe wel en niet?
Is er een verschil tussen vrijheid om…, en vrij zijn van…?
Heb jij nu dezelfde vrijheid als vorig jaar?

Aanvullende tips voor de bovenbouw:
1.

Kijk of lees (de vertaling van de) speech I have a dream.

2.

bekijk samen de videoclip Freedom van Pharrell:
https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw&list=PLJlwgaRYfsWxat0m-OQ3VTIrqS0l4Had&index=2
a. Wat heb je gezien?
b. Wat zegt dat over vrijheid?

Afronding
Sluit de les af door de kinderen hun vrije toekomstdromen te laten tekenen,
voor zichzelf én voor de wereld.

