
Gouden herinneren zijn de mooie herinneringen aan iemand die gemist

wordt. Tijdens dit ritueel geef je kinderen de gelegenheid om herinneringen

te verzamelen, te delen met elkaar en om ze te bewaren. Op een later

moment kunnen de herinneringen weer gelezen worden. Ook kan het mooi

zijn om iemand de herinneringen cadeau te doen. Je kunt denken aan de

ouders van een overleden klasgenootje of aan kinderen die zelf geen

herinneringen hebben aan ouder omdat ze nog heel jong waren toen deze

ouder overleed. De herinneringen die ze krijgen van anderen zijn de mooiste

cadeautjes voor de toekomst.

Dit ritueel gaat uit van van her-inneren: het opnieuw verinnerlijken van de

mooiste herinneringen. 

Symbool : geschreven of getekende herinneringen, persoonlijke symbolische

spulletjes en foto’s

Herinneringen worden gekoppeld aan geschreven woorden en zinnen op

briefjes. 

Symboolhandeling: 

Opschrijven of tekenen van de herinnering, verzamelen van herinneringen. 

Opschrijven van de herinneringen, keuzes maken, selecteren van gouden

herinneringen. 

Symbooltaal: 

Ik schrijf mijn gouden herinnering op. 

Ik verzamel gouden herinneringen 

Mijn herinneringen horen voor altijd bij mij.  

Gouden herinneringen zijn speciale herinneringen die ik nooit wil vergeten. 

Herinneringen helpen mij om aan jou te denken. 

Herinneringen aan jou horen bij onze klas. 

Gouden herinneringen

Mijn gouden traan 2022 



Wat heb je nodig: 

·Zorg voor voldoende papiertjes om herinneringen op te schrijven,

bijvoorbeeld post-its. 

·Verschillende kleuren pennen en eventueel een gouden pen voor de gouden

herinneringen maken het extra bijzonder en geven ruimte voor een

persoonlijke keuze voor kleur. 

·Zorg voor sfeervolle muziek voor tijdens het opschrijven en verzamelen van

de herinneringen 

·Ook het branden van kaarsjes kan de sfeer extra kracht bijzetten. 

·Zorg voor een mooi doosje of een doorzichtige pot met etiket waarin de

gouden herinneringen bewaard kunnen worden. Op het label van de pot kun

je bijvoorbeeld ‘Gouden herinneringen aan……’ zetten. Ook de naam van de

overleden dierbare kan op het etiket komen. 

Het ritueel: 

Vertel aan de kinderen dat er heel veel soorten herinneringen zijn: grappige,

verdrietige, mooie, leuke en nog zoveel meer soorten herinneringen. Mooie

herinneringen aan iemand die is overleden kun je ook wel gouden

herinneringen noemen: ze zijn extra speciaal.  Je kunt de kinderen ook vragen

stellen om samen na te denken over herinneringen (zie gespreksstarters). 

Leg de kinderen uit dat jullie vandaag gouden herinneringen gaan

verzamelen. En dat de mooiste herinneringen bewaard gaan worden in een

mooie pot of in een doosje. 

Geef ieder kind voldoende briefjes en nodig de kinderen uit om zoveel

mogelijk herinneringen op te schrijven. Kinderen kunnen de post-its voor

zichzelf op tafel plakken. Zet eventueel rustige muziek op. 
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Vraag of kinderen alle herinneringen, gouden herinneringen vinden. Je kunt

kinderen nu de gelegenheid geven om herinneringen te groeperen. 

Je kunt gelegenheid geven aan kinderen om een herinnering te delen. Laat

dit een vrije keuze zijn. Er zullen kinderen zijn die een herinnering liever voor

zichzelf houden. 

Laat vervolgens kinderen de briefjes met de gouden herinneringen die ze

willen bewaren in de pot of in het doosje, dichtvouwen. 

Een voor een kunnen de kinderen de herinneringen in de pot stoppen. 

Spreek samen met de kinderen af wat er met de verzamelde herinneringen

gebeurt. Waar zetten jullie ze neer? Of op welke manier geven jullie ze aan

familie van de dierbare? 

Zorg voor een rustige afsluiting van het ritueel.

‘Wij waren samen om gouden herinneringen te verzamelen. Om de

herinneringen mee te nemen in je verdere leven. Je mag ze bewaren en

koesteren.’ 

Gespreksstarters: 

Hoeveel soorten herinneringen zijn er? 

Zijn herinneringen belangrijk? 

Wat betekenen gouden herinnering voor jou? 

Waar zitten herinneringen? 

Waar bewaar je herinneringen? 

Wat kan helpen om herinneringen te onthouden? 

Veranderen herinneringen? 
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