
Beste ouders, 
 
Met Kleur op school gaan we in deze periode aan de slag met het thema Zijn wie je bent, worden wat 
je wil. 
 
Kun jij je nog herinneren wat je vroeger wilde worden? Of wat je droombaan was? Was je een enorme 
dierenvriend en lag je ambitie bij dierenarts worden of werken in de dierentuin? Of was jij zo’n 
sportief kind en wilde je liever profvoetballer worden? Of toch liever politieagent of piloot? Of prins of 
prinses? 
Als kind ben je al, en leef je je leven, met je eigen karakter, je eigen vrienden, je eigen kijk op de 
wereld, je eigen betekenis aan de dingen om je heen. Hoe sta je in het leven en wat je wil worden, 
behandelen we bij Kleur op school op onze eigen manier. Wij geloven er in dat iedereen uniek is, 
talenten en mogelijkheden heeft en dat leren en ontwikkelen altijd en overal plaatsvind. Kinderen 
kunnen in de lessen in dit nummer ontdekken wat ze mooi, belangrijk of goed vinden. Waar geloof je 
in? Wat inspireert je? Wat raakt je? Hoe ga je je eigen toekomst tegemoet? 
 
Zijn wie je bent 
‘Kinderen zijn mensen.’ Dat uitgangspunt klinkt misschien nogal als een open deur. Toch zit de hele 
samenleving, ook nu nog, zo in elkaar dat kinderen een aparte ‘categorie’ vormen. Natuurlijk zijn er 
verschillen tussen kinderen en volwassenen. Toch worden die verschillen vaak geclassificeerd in 
termen van ‘nog klein’ en ‘al groot’. Er is - soms heel subtiel - sprake van hiërarchie. We 
veronderstellen dat volwassenen meer, beter, verder, capabeler, wijzer … zijn dan kinderen. Het is 
diep in onze cultuur ingesleten dat volwassenen kinderen onderschatten. De eigen capaciteiten en 
ideeën van kinderen zijn het helemaal waard om serieus te nemen. Het kind-zijn zouden we dus niet 
moeten isoleren, maar kind-zijn zien als volwaardig mens-zijn.  
In de lessen gaan we in alle bouwen open het onderzoek in: Wie ben je nu? Hoe kijk je naar de 
wereld? Wat vind je belangrijk? Hoe ziet de toekomst eruit? Wat kun je allemaal worden? Wat wil je 
worden? 
 

‘Wat wil je worden?’ 
vroeg de juf. 
Het was in de derde klas. 
Ik keek haar aan 
en wist het niet. 
Ik dacht dat ik al iets was. 
 

- Toon Hermans 
 
Kinderboekenweek 2021 
 
Het thema sluit deze keer aan bij de Kinderboekenweek, met motto Worden wat je wil. 

‘Wie zou je anders kunnen worden dan jezelf?’ 

Met hartelijke groet, 
Het Team 


