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Hoe voel jij je vandaag? 

 

         Ik voel me …  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
… alsof ik            
een goed boek           
nodig heb.           
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Hoe voel jij je vandaag? 

 

Net als volwassenen voelen kinderen emoties. Emoties overkomen ons. Maar waar 

volwassenen hebben geleerd ze te herkennen en ermee om te gaan, zijn ze voor 

kinderen vaak nog onbekend en verwarrend. Ik voel me … verandert dat. 

 

Ik voel me … is het nieuwe informatieve prentenboek van Pimm van Hest en Iris 

Compiet. De twee auteurs wijzen kinderen de weg in het doolhof van hun emoties. 

Wat betekent het om blij te zijn? Wanneer kun je je verdrietig voelen? Waaraan 

herken je onzekerheid? En hoe voelt het om trots of enthousiast te zijn? Dit kleurrijke 

boek bewijst dat deze lastige vragen vaak heel simpele antwoorden kennen. 

 

Ik voel me … is geen traditioneel prentenboek dat van begin tot eind een verhaal 

vertelt. In plaats daarvan belicht het werk op iedere spread een afzonderlijke emotie. 

Blij, verdrietig, somber, nieuwsgierig, boos, eenzaam, bang, trots, teleurgesteld, 

onzeker, jaloers en enthousiast komen voorbij. Steeds is er een heldere tekst die het 

gevoel beschrijft, gevolgd door getekende foto’s die de emoties uitbeelden. 

 

Ik voel me … is daardoor perfect voor gebruik in het onderwijs. Leraren kunnen het 

gevoel verwoorden en de prenten tonen; leerlingen kunnen hun eigen ervaringen 

delen, in woord en beeld. Niet verwonderlijk dus dat www.lespakket.net al werkt aan 

een educatief project rond het boek. Aansluitend op de recentste lesmethoden rond 

sociale vaardigheden, wordt een nuttig pakket van ‘emotiekaarten’ ontwikkeld. 

 

Ik voel me … is echter ook thuis van grote waarde. In de hectiek van alledag vinden 

veel ouders het moeilijk om met hun kinderen een goed gesprek over emoties te 

beginnen. De klassieke kracht en waarde van het fysieke boek biedt hier uitkomst: 

met z’n tweetjes op de bank, een felgekleurd prentenboek op schoot – en voordat je 

het weet, zit je samen te filosoferen over alle gevoelens die je die dag hebt ervaren. 

 

‘Ik voel me … hoopt de dialoog tussen volwassenen en kinderen op gang te 

brengen,’ zegt auteur Pimm van Hest, mede door iedere emotiepagina af te sluiten 

met een open vraag, zoals ‘wanneer voel jij je jaloers?’ ‘Zo leren kinderen emoties te 

herkennen, bij zichzelf én bij anderen. En misschien nog belangrijker: ze leren 

begrijpen waarom ze zich zo voelen. Dit is essentieel voor een goede emotionele 

ontwikkeling.’ 
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