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LESTIPS 
SECUNDAIR ONDERWIJS / 
VOORTGEZET ONDERWIJS LIGHT

Inleiding
Sylvie Marie

Sylvie Marie meent dat u het als  

leerkracht of docent best toe mag 

geven: u heeft niet zoveel met poëzie. 

Maar volg haar aanwijzingen nauw- 

keurig op en er zal een wereld voor  

u opengaan, en voor uw pupillen! 

Noot: ook geschikt voor docenten  

die dol zijn op poëzie! 

LESTIP 1 
ZONDAG 

Remco  
Campert  

Zondag

Zondag had ik me 
voorgesteld in de hangmat 
door te brengen tussen 
de stevige stammen van 
de bomen dicht boven 
de aarde
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Tegenstellingen, goede voornemens, 

zelf een gedicht schrijven.  

Extra benodigdheden

Werkblad

Tijdsduur

15 - 75 minuten

Auteur lestip

Ineke Holzhaus
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LESTIP 2 
[ZONDER TITEL] 

LESTIP 3 
IN DE TREIN 

Maud  
Vanhauwaert

[zonder titel] 

dit is het lied van twee  
eekhoorns die blij zijn in 
een Kempisch bos terwijl, 
tegelijkertijd, een dame  
in Parijs de straat  
oversteekt:
(...)

Gerard B.  
Berends

In de trein

De man tegenover mij in  
de trein gromde ontstemd: 
!iub nee taw 
De regen kletste tegen  
de ruiten.
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Gelijktijdigheid, opmerkzaamheid, 

geluiden. 

Extra benodigdheden

Werkblad, gelinieerd papier.

Tijdsduur

50 - 60 minuten

Auteur lestip

Ineke Holzhaus

Onderwerpen en activiteiten

Taal, schrijven, foto ś, Snapchat,  

Instagram, filmpjes, projectwerk.

Extra benodigdheden

Smartphone, computers.

Tijdsduur

15 – 145 minuten

Auteur lestip

Stefanie Kennes
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LESTIP 4 
GEACHTE

LESTIP 5 
LIEDJE VAN DE LUIE WEEK 

Stijn  
Vranken

Geachte

Geachte,
Al enkele jaren moet ik 
vaststellen u in het geheel
niet te kennen. Dat doet  
me plezier.
(...)

Hans  
Andreus

Liedje van de luie week

Maandag
is Kalmpjes-aan-dag.

Dinsdag
is Kom-ik-begin-‘s-dag. 

Woensdag
is Zou-ik-het-wel-doen-dag,
(…)

Onderwerpen en activiteiten

Taal, schrijven, foto ś, projectwerk, 

collages, brieven, humor.

Extra benodigdheden

Computers, papier, tijdschriften,  

knutselmateriaal, fototoestel. 

Tijdsduur

30 – 225 minuten 

Auteur lestip

Stefanie Kennes

Onderwerpen en activiteiten

Gedicht puzzelen, creatief schrijven, 

gedicht in beeld, vrije tijd vroeger en 

nu.

Extra benodigdheden

Werkblad 1 en 2, fototoestel, tekenma-

teriaal, evt. computers.

Tijdsduur

30 - 150 minuten

Auteur lestip

Marit Trioen

p 
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INLEIDING
SYLVIE MARIE

BESTE  
LEERKRACHT,

Laat ons maar meteen open kaart spelen.  

Ik weet het namelijk: ook u vindt poëzie niet  

altijd gemakkelijk. Neen, u heeft er eerlijk gezegd 

niet zoveel mee. Laat staan dat u het als evident 

beschouwt om er uw leerlingen warm voor te 

maken. Heel regelmatig sta ik in de klas met een 

workshop poëzie en dan krijg ik van de leerkracht 

die bekentenis te horen. Bekentenis? Inderdaad, 

zo zegt u het toch zelf. ‘Niet zoveel met poëzie 

hebben’ zou als leerkracht Nederlands niet  

mogen, toch? Neen, u zou expertise moeten  

uitstralen, u zou een prima gids moeten zijn,  

een vuurtoren in noodweer voor alle schepen  

op poëtische baren ... 

Sta me toe om meteen uw schuldgevoelens van 

tafel te vegen. U mag best niet zoveel met poëzie 

hebben, dat is helemaal niet erg, u hoeft een 

gedicht zelfs niet eens te snappen. Het goede 

nieuws is namelijk dat iedereen, ook u, in een 

mum van tijd voor poëzie –  of je haar nu begrijpt 

of niet – te winnen valt. Echt waar, het is een 

kwestie van het op de juiste manier te doen.  

En eenmaal u gewonnen bent, eenmaal u het 

vuur te pakken heeft, dan zal de vlam snel  

overslaan. Een goede voorbereiding is meer  

dan de helft van de les. 

Laat ons daarom beginnen met u. Vooraleer  

u uw eigen boekenkast induikt op zoek naar een 

glimp van een gedicht, adviseer ik om uzelf even 

te bevragen. Wat is poëzie? Hoe ziet poëzie eruit? 

Waarover gaan gedichten? Wanneer bent u laatst 

spontaan in aanraking gekomen met poëzie?  

Is poëzie belangrijk? Bestaat een wereld zonder 

poëzie? Schrijf deze antwoorden gerust op.  

Met schrijven kom je immers verder dan  

je eerste standaardgedachten. En wees ook  

niet te vriendelijk. U mag gerust onverbloemd  

zijn in uw oordeel. Stel uzelf ten slotte ook de 

vraag waar het ‘misgelopen’ is. Waar heeft u,  

met andere woorden, de schrik, de afkeer of  

het onbegrip voor dit genre opgelopen? 

Ik kan me goed voorstellen dat u in uw antwoor-

den tot de conclusie bent gekomen dat poëzie  

ver van uw bed lijkt te staan. Meer nog, dat u 

zelfs het idee hebt dat er een wereld mogelijk 

is zonder poëzie. U associeert poëzie misschien 

ook meer met de ernstige, gewichtige dingen 

des levens omdat u een gedicht nog het vaakst 

spontaan denkt tegen te komen op een geboorte-

kaartje, huwelijksaankondiging of doodsprentje. 

Voor het overige is het wel erg ver zoeken 

naar een lyrische glimp. Daardoor voelt u zich 

natuurijk gegeneerd tegenover de leerlingen. 

Wat hebben zij met dergelijke loodzware onder-

werpen van doen? Het gevolg is dat u met het 

uitgestreken gezicht van een ceremoniemeester 

voor de klas komt te staan en poëzie behandelt 

alsof het het duurste stuk uit uw porseleinkast is. 

Helaas, als u met dergelijke gêne en delicatesse 

het onderwerp aansnijdt, dan straalt u dat af op 

het onderwerp. Daardoor lijkt poëzie bij voorbaat 

‘moeilijk’ en ‘te hoog gegrepen’ en dat schrikt de 

leerlingen af nog vooraleer ze geproefd hebben. 

Misschien hebben uw leerkrachten in het verle-

den wel dezelfde fout begaan.

Daarom deze tip: behandel poëzie niet als een 

kwetsbaar, pasgeboren baby’tje. Wees er gerust 

wat hardhandig mee. Schud het door elkaar, tik er 

eens goed tegen, u zult zien, verzen breken nog 

niet zo gemakkelijk. Integendeel, ze plooien vaak 

gewillig mee. Concreet? Ga naar een bibliotheek 

met een rijkgevulde poëziekast. Zoek minstens 

twintig bundels uit van hedendaagse dichters. 

Namen nodig? Ingmar Heytze, Ellen Deckwitz, 

Maud Vanhauwaert, Menno Wigman, Peter 

Theunynck, Miriam van Hee, Bart Meuleman, 

Tjitske Jansen, Thomas Möhlmann, Mark Boog 

of, waarom niet, Sylvie Marie. Een bloemlezing 

erbij leggen kan ook geen kwaad. Neem een 

paar Liegende Konijnen of een De 100 beste 
gedichten. Ah, eigenlijk doet het er niet echt toe 

welke bundels u uitkiest, als u er maar voldoende 

op tafel legt, zodat u extreem kieskeurig kunt zijn 

over wat u aanspreekt en wat niet. 

inleiding
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Gooi nu al deze bundels op een hoopje en blader 

er roekeloos in. Met ‘roekeloos’ bedoel ik: zonder 

richting, zonder structuur. U hoeft een gedicht 

zelfs niet uit te lezen. Als de eerste zin u niet 

charmeert, is dat pech voor het gedicht.  

Heb geen medelijden. Blader zoals in een  

magazine naar wat u meteen grijpt, naar wat u 

interessant lijkt. Gun uzelf een half uurtje om dit 

te doen (zet gerust een timer) en wees verbaasd 

over het resultaat, want inderdaad: u vindt  

gegarandeerd – tenminste, als u kieskeurig  

genoeg bent – binnen dit tijdsbestek iets wat 

u echt raakt, enthousiast maakt en wat u héél 

graag met een ander wil delen. En dat geaffec-

teerde effect, dat is net wat we nodig hebben 

voor een goede poëzieles.

Vraag u nu maar eens vol verwondering af hoe 

dit gedicht ‘werkt’, en waarom het u iets doet. 

U kunt nu ook bepalen wat u miste in andere 

gedichten. Bij voorkeur hebt u meerdere gedich-

ten gevonden, dan kunt u nog algemener gaan 

denken. Stel vragen zoals: waarom doet sommige 

poëzie me iets en andere niet? Wat hebben die 

gedichten gemeen? U zult, met een beetje geluk, 

systemen ontdekken in de taalconstructies die  

u raken. In het beste geval krijgt u zelfs het  

gevoel dat er geen woord te veel staat, dat de 

woorden, zinnen en strofen alleen in die con-

structie, die verbinding met elkaar hun effect 

hebben. Een goed gedicht is een unieke  

constellatie van taal. Elke wijziging eraan  

verbreekt de formule. En dat onderscheidt poëzie 

ook van elk ander geschreven genre. Welnu,  

als u dit gevoel heeft gekregen bij een gedicht  

dat u van slag bracht, dan bent u tot de kern  

van de poëzie doorgedrongen.

Maar wat met het ‘afval’, wat met al die gedichten 

die u niet aanspraken? Van de 100 gedichten die 

u las, waren er werkelijk maar drie die u konden 

overtuigen? Geen probleem. De kracht van een 

gedicht is uiterst persoonlijk. Wat voor de ene 

werkt, doet de andere niets. Ik kan u verklappen: 

zet drie uitmuntende jury’s naast elkaar voor 

een gedichtenwedstrijd, elke jury zal een ander 

gedicht als winnaar aanduiden. Wees u ervan  

bewust dat het is zoals met kaas en wijn: geen 

mens vindt alle soorten lekker. Integendeel, 

zelfs de allergrootste liefhebber kan tijdens een 

proeverij afgrijselijke gezichten trekken. Hij eet 

en drinkt bovendien ook niet alle kazen en wijnen 

helemaal op, neen, hij laat genoeg liggen en 

staan zodat hij niet oververzadigd is. Vertrouw 

me maar, ik doe het bijwijlen ook, die afkeurende 

of vragende frons trekken bij het lezen van een 

vers. En een hele dichtbundel in één keer van 

voren naar achteren uitlezen? Neen, bedankt.  

Voel u dus allerminst schuldig dat u een  

heleboel gedichten met geringe interesse of 

slechts gedeeltelijk las. Het gaat erom dat u voor 

die enkele gedichten als een blok gevallen bent 

en dat u zo gevoeld en begrepen hebt waar het  

in poëzie om draait. 

Met deze uitvalsbasis is het nu veel gemakkelijker 

om de brug naar andere gedichten te slaan – zelfs 

naar gedichten die u eerder als afval aangeduid 

hebt – én andere mensen warm te maken. Want 

beeld het u in: een echte liefhebber over kaas of 

wijn horen praten, is duizendmaal interessanter 

dan iemand die alleen maar over kaas en wijn 

gelezen heeft. En om de metafoor door te trek-

ken: dat een echt goed gedicht heel persoonlijk 

is, maakt ook dat de gedichten die u aantreft op 

rouw- of geboortekaartjes u meestal niet zoveel 

doen. Het zijn de neutrale kazen en wijnen in het 

assortiment. Ze zorgen allerminst voor een culi-

naire aardverschuiving, maar vaak heeft u er ook 

helemaal niets op tegen. Ze zijn passe-partouts, 

prêt-à-porters, one size ... Heel functioneel,  

maar u wakkert er geen vuur mee aan.  

Laat deze verzen dus zeker links liggen in uw 

lessen. Liever een gedicht in de klas presenteren 

waartegen iedereen zich verzet, dan niets anders 

dan een smoothie durven aan te bieden. 

Stel dat u het vuur met bovenstaande oefening 

echt te pakken kreeg. Stel dat u het vuur al had 

van voor u mijn relaas las. Hoe brengt u het dan 

concreet over op uw leerlingen? Heel simpel, 

door exact hetzelfde met hen te doen als wat 

u voor uzelf gedaan hebt. Stel uw leerlingen 

gerust dezelfde vragen die u uzelf hebt gesteld. 

Kijk met een naïef vragende blik de klas in: wat 

is poëzie, waarom? Hoeft een gedicht altijd te 

rijmen? Waarover gaat poëzie? Hoe komen jullie 

in aanraking met gedichten? Getuig daarnaast, 

aan de hand van wat u hebt opgeschreven, over 

uw eigen mening en ervaringen. Lees zeker niet 

voor uit het handboek wat poëzie is, maar doe 

een persoonlijke poging om het te definiëren,  

het zal de leerlingen uit hun tent lokken en  

het onderwerp bespreekbaar, aanlokkelijk  

en vatbaar voor iedereen maken.

inleiding
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En ja, breng een hele hoop bundels mee en laat 

de leerlingen even roekeloos snuisteren zoals u 

uzelf hebt veroorloofd. U zult het zien: de eigen 

vondst zal hen duizend keer enthousiaster maken 

dan die die u voor hen heeft uitgewerkt. Dit kan 

zeker bij de oudste groepen in het secundair/

voortgezet onderwijs. Met hen kan je ook een 

spelletje spelen: flarfgedichten maken.  

Eén leerling leest een versregel voor en een 

ander probeert er in zijn of haar bundel een 

vervolgzin aan te breien waarop het geheel door 

nog een ander wordt aangevuld. Zo ontstaat een 

klasgedicht over de bundels heen en zo – en dit 

is nog belangrijker – ontstaat ook het idee dat 

poëzie geen heilig huisje is en dat er best wel 

eens aan gemangeld kan worden. Wilt u het wat 

gestructureerder of werkt u met jonge groepen? 

Geef deze dan een drietal gedichten en laat hen 

daaruit kiezen. Het discussiëren over waarom  

ze een bepaald gedicht kiezen, maakt elke  

theoretische uitleg over poëzie overbodig.  

En weet je, steek er stiekem ook eens een  

liedtekst bij, liefst van muziek die zij graag horen. 

Vraag hen wat het verschil is, maar vraag hen 

ook waar het gelijkloopt. Zo maak je poëzie al 

helemaal toegankelijk.

Want inderdaad, ik heb u nu naar de bibliotheek 

gejaagd en u echte bundels laten opzoeken, maar 

poëzie is in feite overal. Op de kermis, in de klas, 

in een hotellounge. Check daarvoor maar eens op 

YouTube de filmpjes waarin de Vlaamse dichteres 

Maud Vanhauwaert voor het tv-programma 

Iedereen Beroemd de wereld in trok. In de gedich-

ten die ze daar flanerend tussen de mensen en de 

gebouwen verzint, toont ze hoe de poëzie op de 

werkelijkheid past als een deksel op een pot. Met 

haar woorden geeft ze betekenis en richting aan 

de omgeving en de gebeurtenissen. En dat  

is wat poëzie net zo onmisbaar maakt. Meer zelfs, 

Maud toont in de filmpjes waarom een wereld 

zonder poëzie een heel stuk minder rijk zou zijn. 

Laat uw leerlingen meekijken, laat hen zelf de 

stad in trekken. En u heeft geluk: in 2017 staan 

gedichten in de kijker ‘die op de lachspieren 

werken’. Heel interessant, want dit thema veegt 

het idee dat poëzie alleen serieus of saai is al he-

lemaal van tafel. Neen, poëzie en humor hebben 

iets belangrijks gemeen: de meerduidigheid. Zoek 

dus de ironie op, het absurde, het verwarrende. U 

zult zien, beschrijf het – zonder het te benoemen 

of uit te leggen! –  en u krijgt een gedicht. 

Nog een laatste ding. Over gedichten schrijven, 

want misschien wilt u uw leerlingen ook zelf eens 

aan het werk zetten. De gouden regel is: zorg 

ervoor dat ze nooit vanaf een wit blad moeten 

beginnen. Heel vaak hebben jongeren het al eens 

meegemaakt dat hun leerkracht hen vraagt een 

gedicht te schrijven. Zomaar, vanuit het niets. 

De leerling moet deze taak ook vaak alleen thuis 

doen. Dat werkt erg verlammend. Zeker als nog 

niet op dat schrijven is geoefend. Het is immers 

niet omdat ze klassikaal een gedicht hebben gele-

zen, ze er meteen zelf ook een kunnen schrijven.  

Op zijn best zouden ze een bestaand gedicht 

kunnen nabootsen, maar op dat idee komen maar 

weinig leerlingen zelf. Daarom, trek met de hele 

klas de stoute schoenen aan en maak de pastiche 

in groep. Groepsgedichten maken heeft vele 

voordelen, je kunt als leerkracht makkelijk sturen 

en iedereen is bij het proces betrokken. Dat geeft 

hen later de kracht om het zelf te proberen.  

Op die manier kan je bovendien heel veel basis- 

ideën van poëzie bespreken zonder dat de les 

al te theoretisch blijft, alle vondsten of ideeën 

worden meteen toegepast. En als je ze toch liever 

thuis hun ding laat doen, geef ze dan een dicht-

bundel, een schaar en een lijmstift mee. U zult 

versteld staan van de resultaten. 

Heel veel succes 

en tot ooit, ergens, hier 

of op papier

Sylvie Marie 

Meer over Sylvie Marie
Sylvie Marie is een prille dertiger uit Tielt, maar woont al jaren in Gent. Ze schrijft verhalen  

en gedichten en staat regelmatig op een podium om haar teksten tot leven te wekken.  

Wekelijks geeft ze schrijfles aan de academie van Tielt en Ieper. Haar boeken hebben titels als Zonder, 
Toen je me ten huwelijk vroeg, Altijd een raam en Speler X. Ooit was ze huisdichter van het Vlaamse 

weekblad Humo. In haar huis lopen nog een hond, een stadsdichter en een kleuter rond, de baby  

moet ze nog dragen.

inleiding
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Zondag 

Zondag had ik me voorgesteld
in de hangmat door te brengen
tussen de stevige stammen van de bomen
dicht boven de aarde
en van de hemel ver genoeg verwijderd
om me een mens op zijn plaats te voelen.

Maar het regende.

Zondag Remco Campert 

In: Bij hoog en bij laag
(De Bezige Bij, 1959)

lestip 1
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LESTIP 1 
ZONDAG 

Over de auteur
Remco Campert (°1929) had een vader die 

dichter was, zijn moeder was actrice. Hij heeft 

gedichten, romans, korte verhalen en columns 

geschreven. Vaak gaan zijn gedichten over de 

liefde of over het leven dat altijd vol verrassingen 

is, soms kun je om zijn poëzie (glim)lachen.  

In 1976 ontving hij de P.C. Hooft-prijs,  

de belangrijkste literatuurprijs in Nederland.  

Zijn gedichten lijken licht, maar de ondertoon 

is vaak nostalgisch. Bovendien durft Remco 

Campert belangrijke onderwerpen in zijn werk 

aan de orde te stellen. Zo schreef hij poëzie over 

zijn vader die in de Tweede Wereldoorlog in het 

concentratiekamp Neuengamme werd vermoord.

Voor het lezen (5 minuten)
Als je het gedicht “Zondag” leest, lijkt het of  

de dichter met je praat op papier. De woorden 

zijn eenvoudig, een dichter kan met weinig 

woorden veel uitdrukken. Het gaat erom hoe

hij de woorden heeft gekozen. Lees het gedicht 

voor. Schrijf het gedicht eventueel eerst op  

het bord of toon het via het smartbord.

Na het lezen (10 minuten)
In het gedicht staan hele gewone woorden en 

ook belangrijke gedachten. Laat de leerlingen 

de gewone woorden en de ‘verheven’ woorden 

opnoemen en eventueel noteren.

In het gedicht is de tegenstelling aan het einde 

belangrijk. Maar is de regen werkelijk het  

excuus om niet naar buiten te gaan? 

 
Aan de slag (40 - 60 minuten) 
Op het werkblad staan opdrachten voor  

de leerlingen. Elke opdracht kan telkens kort 

gezamenlijk geoefend worden, daarna gaan  

de leerlingen individueel aan de slag, zo kunnen 

ze zelf woorden verzamelen. Het is belangrijk  

dat de leerling zelf nieuwe woorden of ideeën  

noteert. Als hij of zij woorden leent van de 

opgaven op het werkblad is het prima, maar er 

moeten een paar eigen woorden of gedachten  

in het uiteindelijke gedicht van de leerling te 

vinden zijn. Het kiezen van de eigen regels is  

belangrijk, een gedicht schrijven is woorden  

kiezen. Bij de eindopdracht moet de leerling  

zelf zijn keuzes maken.

Bij opdracht 1 komt het begrip beeldend  

schrijven aan de orde (7 minuten). Opdracht  

2 gaat in op de tegenstelling in het gedicht.  

Laat elke leerling zijn of haar beste regel voorle-

zen (12 minuten). Bij opdracht 3 wordt de leerling  

gevraagd over eigen belevenissen te vertellen 

(18 minuten). Bij opdracht 4 (facultatief of  

klassikaal) staat opnieuw de tegenstelling  

centraal (5 minuten). Opdracht 5 vraagt de  

leerling te kiezen om zo zijn of haar eigen  

gedicht te ‘componeren.’ Het gedicht heeft  

net zoveel regels als het gedicht van Remco 

Campert, misschien één meer, en de laatste 

regel begint met het woord ‘maar’ (15 minuten). 

Het is goed het gedicht van Remco Campert 

nog eens te lezen vóór de leerlingen zelf  

schrijven en daarna hun eigen gedicht  

voordragen voor de klas.

Meer   
Op de site van Poetry International staat een  

geluidsfragment waarin de dichter een gedicht 

voorleest. De leerlingen kunnen luisteren en lezen 

en met drie woorden uit het gedicht weer een 

nieuw kort gedicht maken. Je vindt het geluids-

fragment via deze link. 

 
Auteur lestip 
Ineke Holzhaus

lestip 1
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WERKBLAD 1 
ZONDAG 

Opdracht 1
In het gedicht staan woorden die precies aan- 

geven wat de dichter bedoelt. Bij deze woorden 

kun je je goed voorstellen waarover het gaat. 

‘Hangmat’, ‘stevige stammen van de bomen’:  

als je deze woorden leest, zie je de dingen voor je.

Lees de woorden hieronder. Welke woorden kun 

je voor je zien en welke niet? Zet een sterretje 

voor de woorden die je voor je kunt zien.  

 

 stammen van bomen 

 geur van rozen   

 een plas water   

 gehuil van een baby

 een hangmat 

 getokkel van kippen 

 kakelende kippen 

 een blauwe pyjama 

 gezoem van wespen 

 een gifgroene fiets

Opdracht 2 
De dichter heeft zich van alles voorgenomen om 

te gaan doen. Maak jij ook wel eens voornemens 

die je niet uitvoert? Maak de volgende regels 

af, schrijf bij minstens twee regels je eigen 

woorden.

 

Vorige week was ik van plan om  

maar

 

 

Gisteren wilde ik heel graag  

maar

Zondag had ik me voorgesteld

in de hangmat door te brengen

tussen de stevige stammen van de bomen

dicht boven de aarde

en van de hemel vergenoeg verwijderd

om me een mens op zijn plaats te voelen.

Maar het regende.

Zondag Remco Campert 

In: Bij hoog en bij laag
(De Bezige Bij, 1959)

werkblad lestip 1
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Vervolg opdracht 2 
 

Vorig jaar heb ik beloofd om  

maar

 

Ik zou morgen eigenlijk  

maar

 

 

Verzin nog een regel en zet een sterretje voor 

de twee regels die je zelf het beste vindt. 

  

 

Toen ik zes was reed een enorme vrachtwagen 
langs en hij spatte me nat 

Toen ik een baby was deed iedereen aardig 
tegen me, dan lachte ik
 
 
Maak nu de volgende regels af met je eigen 

woorden. Je mag natuurlijk ook fantaseren,  

in een gedicht vertel je niet altijd de waarheid. 

 

 

Gisteren  

Vorige week 

 
Vorige maand

Vorig jaar 

 

Toen ik tien was 

Toen ik zes was

 

Toen ik een baby was 

 
 

 

Zet een sterretje voor de drie regels die je het 

beste vindt.

Opdracht 3 
Lees de volgende regels die een voorbeeld zijn 

voor je eigen regels die je daarna afmaakt. 

 

Gisteren liep ik door de stad en toen wilde  
ik rode schoenen kopen 

Vorige week aten we elke dag pasta,  
soms met rode saus 
 
Vorige maand heb ik naar muziek geluisterd 
met een vriend(in) 
 
Vorig jaar was het prachtig weer in de  
vakantie en ging ik zwemmen 

Toen ik tien was moest ik naar de kapper  
hij knipte me bijna kaal 
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Opdracht 4 
Een heel belangrijk woord in het gedicht is 

‘maar’, daar begint de laatste regel mee.  

Die regel verandert het hele gedicht. Vul in:  

 

 

Vb.: Het was niet donker, maar het was licht. 

Niet een hoge boom om onder te schuilen maar 

  

Niet de warme zonneschijn maar 

 

 
Niet een mooie rode mond maar

Niet blauwe sportschoenen maar 
 

 

 
 
Nu kun je zelf ook zinnetjes schrijven met je 

eigen woorden. 

 

 

Geen  

maar

 

 

 

Niet een  

maar

 

Opdracht 5 
Je hebt al heel veel woorden en zinnetjes  

verzameld die je kunt gebruiken voor je gedicht. 

Kijk naar de zinnetjes waar je een sterretje bij 

hebt gezet. Daarmee ga je een gedicht maken. 

Eerst bepaal je de volgorde van de regels.  

Zet cijfers bij de zinnetjes die je goed vindt.  

Zo maak je een volgorde. Zet de zinnen die  

je hebt uitgekozen in de juiste volgorde  

onder elkaar.

Kijk nog eens naar het gedicht van  

Remco Campert. 

De laatste regel begint met ‘Maar’ …

Lukt dat ook in jouw gedicht?

Je mag nog woorden veranderen of erbij  

verzinnen, je kunt ook hele regels opnieuw  

bedenken. Bedenk ook een korte titel voor  

je gedicht. Als je gedicht klaar is, lees je het  

voor in de klas.

 

Nooit  

maar

 

 

 

Niet  

maar

 

 

Zet bij de zinnetjes die je goed vindt een sterretje.
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[zonder titel]

dit is het lied van twee eekhoorns die blij zijn in een
Kempisch bos terwijl, tegelijkertijd, een dame in Parijs
de straat oversteekt:
een dame in Parijs steekt de straat over. Hi hi. Ze kijkt
naar links naar rechts naar links. Hi hi hi. Tussen de
eerste en de tweede links is er niet veel veranderd. Hi 
hi hi hi. De dame in Parijs steekt over terwijl ze niet
overreden wordt, terwijl een man in Kinshasa dat
wel wordt

Zonder titel Maud Vanhauwaert 

In: Ik ben mogelijk (fragment uit de cyclus ‘Dit is het lied’)

(Querido, 2011)
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Over de auteur
Maud Vanhauwaert (1984) studeerde Taal- en 

Letterkunde aan de universiteit van Antwerpen. 

Ze schrijft speelse, lichtvoetige gedichten, die 

soms over ernstige zaken gaan. Vaak lijken haar 

teksten wel op cabaretteksten en dat is niet zo 

vreemd, want ze treedt ook op in het theater en 

verzorgt soms korte rubrieken voor televisie. 

Haar debuutbundel Ik ben mogelijk verscheen in 

2011 bij Querido en kreeg de Vrouw Debuutprijs. 

In 2014 verscheen Wij zijn evenwijdig, waarmee 

ze de Hughues C.Pernathprijs en ook de Herman 

De Coninck Publieksprijs won. In 2013 won ze 

het Groot Nederlands Dictee bij de prominenten. 

In haar gedichten gaat Maud graag de straat 

op, haar gedichten doen verslag van haar ont-

moetingen met mensen in een op hol geslagen 

wereld. Meer informatie over Maud is te vinden 

op www.maudvanhauwaert.be. 

Voor het lezen (10 minuten)
Op de website van de dichteres staan enkele  

filmpjes waarin ze op straat haar gedichten  

‘loslaat’ op voorbijgangers. Bekijk met de  

leerlingen het filmpje: ‘poëzie en public.’  

Je vindt het hier of door op de website op de  

link ‘enkele filmpjes’ te klikken. Laat de leerlin-

gen reageren op het filmpje. Hoe zouden zij  

reageren wanneer ze zo werden aangesproken 

op straat? Zouden ze een antwoord weten op 

haar versregels? Welke antwoorden zouden  

ze geven? 

Na het lezen (10 minuten)
Er zijn een paar bijzondere dingen te zien in dit 

gedicht waarover de leerlingen kunnen nadenken 

en kort van gedachten wisselen. Zoals: 

+ Het gedicht kent geen eindrijm.

+ Het gaat over zaken die tegelijkertijd gebeuren.

+ In het gedicht staan een paar keer de woorden     

   ‘hi hi’. ‘Hi hi’ klinkt als lachen. 

Het gedicht gaat over twee eekhoorns, maar 

daarna gaat het over andere dingen die gebeuren 

in de wereld. Is er misschien een tegenstelling 

tussen het veilige bos en de grote stad?

Doet dit gedicht je ergens aan denken?

LESTIP 2 
[ZONDER TITEL]

Aan de slag (10 - 50  minuten)  
Laat de leerlingen het gedicht in stukjes verde-

len, zodat ze het als dialoog met elkaar kunnen 

lezen. Laat ze eerst zachtjes met elkaar oefenen. 

Daarna leest de groep op het teken van de 

docent het hele gedicht samen op met de eigen 

verdeling in stukjes. Alle stemmen zullen door 

elkaar klinken en steeds hoor je op een ander 

moment ‘hi hi’. De leerlingen hoeven niet  

tegelijkertijd klaar te zijn.  

Bespreek met de leerlingen het begrip ‘tegelij-

kertijd’. In de wereld gebeuren ontelbare dingen 

tegelijkertijd. Je kunt ze onmogelijk allemaal  

opnoemen, maar je kunt wel een keuze maken. 

Wat gebeurt er op het moment dat je erover 

praat allemaal tegelijkertijd? Iemand kijkt naar 

buiten, iemand krabt op zijn kop, iemand spiekt 

op zijn mobiel etc. Wat gebeurt er tegelijkertijd  

in de wereld? Bijvoorbeeld sport, een groot 

feest, een vreselijke ramp. 

Op het werkblad staan enkele opdrachten die  

de leerling willen stimuleren zelf woorden te  

verzamelen voor het eigen gedicht. Het gedicht 

van Maud Vanhauwaert is de basis voor het 

eigen nieuwe gedicht (20 minuten). De leerlingen 

lezen hun gedicht voor (10 minuten). 

Meer 
Wanneer de leerlingen hun gedicht hebben  

geschreven, kunnen ze het uit het hoofd leren  

en spelen dat ze het op straat voorlezen aan 

iemand die wel of niet wil luisteren. Ze kunnen 

natuurlijk ook op de hoek van de straat of  

staand op een kistje in het park voorlezen  

terwijl een andere leerling een filmpje maakt. 

De leerlingen maken een storyboard van hun  

gedicht, een tekening voor elke situatie.  

Ze filmen hun storyboard en zeggen tegelijk  

het gedicht en sturen het naar de dichteres op.

Auteur lestip
Ineke Holzhaus
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WERKBLAD 2 
[ZONDER TITEL]

Opdracht 1
Kijk naar de eerste regel en verzin een ander 

vierde woord en een ander zevende woord.

Dus vervang het woord lied en vervang het 

woord eekhoorns. 

 

Opdracht 2
De eekhoorns zijn blij in een Kempisch bos.  

Wat zijn volgens jou andere plaatsen waar je blij 

kunt zijn? Bijvoorbeeld een Brabants zwembad, 

een tropisch strand.

 

 

Verzin drie andere plaatsen  

waar je blij kunt zijn.   

1. 

 

2.

 

 

3.

Opdracht 3 
Herinner je je een stad waar je ooit was en waar 

je iets bijzonders hebt gezien? Het hoeft geen 

grote gebeurtenis te zijn. 

Bijvoorbeeld: 

Ik zag een bleke dame op magere benen die 

een hondje uitlaat in Amsterdam. Bedenk drie 

steden met wat er gebeurt. 

 

 

1. In (stad:                                      )  

zag ik dat 

  

 

2. In (andere stad:                                      ) 

 

hoorde ik 

 

 

ineens 

 

dit is het lied van twee eekhoorns die blij zijn in een

Kempisch bos terwijl, tegelijkertijd, een dame in Parijs

de straat oversteekt:

een dame in Parijs steekt de straat over. Hi hi. Ze kijkt

naar links naar rechts naar links. Hi hi hi. Tussen de

eerste en de tweede links is er niet veel veranderd. Hi 

hi hi hi. De dame in Parijs steekt over terwijl ze niet

overreden wordt, terwijl een man in Kinshasa dat

wel wordt

Zonder titel Maud Vanhauwaert 

In: Ik ben mogelijk (fragment uit de cyclus ‘Dit is het lied’)

(Querido, 2011)
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Vervolg opdracht 3 
 

3. In (andere stad:                                      ) 

reed een 

 

 

met een

 

 

voorbij. 

 

 

Opdracht 4
‘Hihi’ is een geluid dat je maakt als je vrolijk  

bent of als je giechelt. Wat zijn andere geluiden?

1. als je moe bent

2. als je pijn hebt

3. als je verdriet hebt

4. als je (verzin zelf)

5. als je (verzin zelf)

Zie je dat in het gedicht het geluid steeds een 

keer vaker wordt geschreven? Eerst twee, dan 

drie, dan vier keer.  

 

Opdracht 5
In het gedicht staat dat tussen de eerste keer 

kijken naar links en de tweede keer niet veel  

is veranderd.

Kijk naar opdracht 3. Kies je beste antwoord. 

Kies een van de steden die in je antwoord staan. 

Wat is er de laatste tijd veranderd in die stad? 

Niet veel, of juist heel veel?

Bijvoorbeeld:

Ik zag een dame op magere benen die een  

hondje uitliet in Amsterdam. Ineens was het 

hondje verdwenen, hij was achter de poes  

aangelopen. Ik zag een knikker over de straat 

rollen in Brussel, daarna kwamen er duizenden 

knikkers tevoorschijn zodat niemand meer  

kon oversteken.

Verzin de verandering in jouw stad: 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 6
Kinshasa is een stad in Congo, Afrika.  

Ken je een stad die heel ver weg is?  

Misschien heb je wel eens een straat gezien  

in zo’n stad op televisie, misschien was je  

er zelf. Wat zag je daar? In het gedicht ziet  

de dichteres dat er een man overreden wordt,  

dat is erg, je mag ook iets vrolijks verzinnen. 

 

 

Lees het gedicht nog een keer en schrijf  

dan je eigen versie, kies de woorden die je  

in de opdrachten schreef, en kies de beste uit. 

Je hoeft geen hoofdletters te gebruiken,  

het mag natuurlijk wel.

dit is het

 

 

 

van twee 

 

 

 

die blij zijn in (op) terwijl, tegelijkertijd, 
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IN DE TREIN 

De man tegenover mij in de trein
gromde ontstemd: !iub nee taw
De regen kletste tegen de ruiten.
!la gad eleh ed tneger teH, ging
de man verder en hij zuchtte diep.
De zon laat zich niet zien, zei ik.
Daarna sloot ik de ogen want ik
had weinig zin verder te praten.
?nepals smos ej aG, vroeg de man.
Ik zei maar ja, want ik houd niet
van praten met achteruitreizigers

In de trein Gerard B. Berends

In: Altijd zoek
(DiVers, 2002)
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Over de auteur
Gerard B. Berends werd op 23 mei 1946 geboren 

in Voorst. Hij doceerde Nederlands in Emmen 

en was daarnaast graag bezig met schrijven, 

tekenen en luieren. Hij schreef dichtbundels voor 

kinderen, zoals Het sloeg twaalf uur, Het begin is 
anders, Een olifant op het strand en Altijd zoek. 
In de bundel Zokken met de Z van Zondag staan 

korte, grappige verhalen over een koning en een 

koningin.

Voor het lezen (10 - 15 minuten) 
Toon de leerlingen het volgende filmpje (vanaf 

00:46)  Het fragment komt uit de televisiequiz 

De Slimste Mens ter Wereld en toont de Vlaamse 

acteur Bruno Vanden Broecke, die omgekeerd 

kan spreken. Je kan het filmpje even inleiden,  

of gewoon aan de leerlingen tonen zonder 

verdere informatie. Bespreek het fragment kort 

met de leerlingen. Kennen ze iemand die dit kan? 

Of is er in de klas iemand die dit ook kan?  

Je kan hen eventueel de tijd geven om voor 

elkaar enkele omgekeerde boodschappen te  

bedenken en te ontcijferen, maar hou het kort, 

de leerlingen kunnen nadien nog werken rond 

het omgekeerd spreken.

Na het lezen (25 - 30 minuten)
Lees het gedicht samen met de leerlingen.  

Je kan het hen luidop laten voorlezen of je  

leest het zelf voor. Hoe beinvloedt de omge-

keerde tekst het lezen van het gedicht?  

Waarom heeft de auteur ervoor gekozen om  

de tekst om te keren en welke invloed heeft  

dat op bijvoorbeeld de leestekens of de snelheid 

waarmee je het gedicht kan lezen? Waarover 

gaat het gedicht? Je leest een gesprek tussen 

twee mensen in de trein, is dit een herkenbaar 

gesprek? Waarover wordt er zoal gesproken in 

de trein? Hebben de leerlingen hier al eens op 

gelet? Is dit een voorbeeld van een stereotiep 

gesprek tussen vreemden? Waarom wil de man 

eigenlijk niet spreken met de andere persoon? 

Vraag de leerlingen naar hun mening over  

het gedicht. Vinden ze het grappig of net niet? 

Vinden ze het interessant dat de schrijver  

de tekst omgedraaid heeft?

LESTIP 3 
IN DE TREIN 

Aan de slag (1 tot 2 lesuren) 
Laat de leerlingen zelf ook omgekeerde  

boodschappen maken voor bijvoorbeeld hun 

klasgenoten of de andere leerlingen of leer-

krachten in de school. Je kan de focus leggen  

op het gedicht en rond hetzelfde thema werken. 

De leerlingen kunnen nadenken over gesprekken 

in de trein. Wat zeggen mensen tegen elkaar in 

de trein of wanneer ze het openbaar vervoer 

gebruiken? Je kan dit eventueel ook verwerken 

in een groter project rond mobiliteit of het pro-

moten van openbaar vervoer. Laat de leerlingen 

(omgekeerde) gesprekken of gedichten filmen 

in de trein of tram. Of maak een fotoreportage 

waarin hun eigen boodschap of gedicht  

verwerkt wordt. 

Je kan er ook voor kiezen om niet te focussen  

op het gedicht, maar wel op het omgekeerd 

spreken of schrijven. Ga aan de slag met een 

thema dat gekozen wordt door de leerlingen  

of door jou (eventueel in samenwerking met 

andere vakken zoals geschiedenis of taalvakken) 

en laat de leerlingen zelf creatief schrijven.  

Ze kunnen gedichten maken en die verwerken  

in een fotocollage of eventueel de gedichten 

voordragen en filmen. Of in plaats van gedichten 

te verspreiden, kunnen de leerlingen gewoon 

omgekeerde boodschappen verspreiden over 

eender welk thema. Ze kunnen hiervoor gebruik 

maken van Instagram of Snapchat. Je kan samen 

met hen een Instagram- of Snapchataccount 

voor de klas aanmaken en hen de filmpjes hierop 

laten plaatsen. Bij Instagram zijn de filmpjes  

en foto’s blijvend, terwijl ze bij Snapchat na  

10 minuten of 24 uur verdwijnen. Meer uitleg  

hierover vind je hier en hier. Heeft je school 

of klas een Facebookpagina? Dan kan je de foto’s 

en filmpjes ook hierop posten of maak een 

‘making of’ van het project en post dit. 

 

Meer 
Bekijk eventueel nog andere dichtbundels  

voor kinderen van Gerard B. Berends:

Het sloeg twaalf uur – Gerard B. Berends  

(Holland, 1990)

Het begin is anders – Gerard B. Berends  

(DiVers, 2002)

Een olifant op het strand - Gerard B. Berends  

(Holland, 2007) 

 

Auteur lestip 
Stefanie Kennes
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Geachte, 

Al enkele jaren moet ik vaststellen u in het geheel
niet te kennen. Dat doet me plezier.

Het bestaan is zoals u weet een nogal drukke periode,
en hoe je ze ook draait of keert, mensen nemen altijd
veel ruimte in. Zodra je ze wat kent hebben ze allemaal
wel iets dat je weer moeilijk vergeet. Een onweerstaanbare
angst, een heuglijke stand van de mond, iets.

En je kent ze snel. Het ene moment vraag je de weg,
het andere moment heb je er weer een vriend bij, of 
zelfs een partner als je even niet oplet. 

Via deze weg wil ik u dan ook vragen mij ook in de rest
van de toekomst niet te ontmoeten, of indien dat toch 
onvermijdelijk mocht blijken, alvast geen grote indruk
achter te laten.

Dank.

Geachte Stijn Vranken

In: Maak plaats van mij 
(De Bezige Bij, 2014)
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Over de auteur
Stijn Vranken (°1974) was van 2014 tot 2016  

de stadsdichter van Antwerpen. In 2008  

verscheen zijn eerste dichtbundel Vlees mij!  
en in 2011 Wees gerust, maar niet hier.  
Naast gedichten schrijft Vranken ook theater- 

teksten en radioboeken. Hij is een performer  

en richtte De Sprekende Ezels op, een maande-

lijkse poëzieavond in verschillende steden.  

Hij trad al vaak op bij verschillende culturele 

evenementen, zoals Zuiderzinnen, Hotel Ideal  
en de Nacht van de Poëzie.

Voor het lezen (30 - 50 minuten) 
Vertel de leerlingen dat het thema van de Poëzie-

week ‘Humor’ is en vraag hen wat humor voor  

hen betekent. Je kan de leerlingen de les voor- 

dien vragen om iets mee te brengen wat  

zij humoristisch vinden: een cartoon, een filmpje, 

foto’s, teksten ... Wat maakt voor hen dat iets 

grappig is of waarom vinden zij iets grappig?  

Je kan eventueel de link leggen naar een les  

over verschillende soorten humor, indien je  

hier tijdens het jaar sowieso al rond werkt. 

Na het lezen (20 - 25 minuten)
Voor je het gedicht met de leerlingen leest,  

laat je hen kijken naar de vorm. Vraag aan de 

leerlingen wat ze zien of wat opmerkelijk is.  

Het valt onmiddellijk op dat het gedicht in de 

vorm van een brief geschreven is. Vinden de 

leerlingen dat dit ook poëzie kan zijn of helemaal 

niet? Je kan hier eventueel de vraag stellen  

wanneer iets poëzie wordt of is en de leerlingen 

hier even over laten discussiëren. Laat de leerlin-

gen een vergelijking maken met een echte brief.  

Wat valt er op aan het taalgebruik van  

de auteur? Hij gebruikt in zijn gedicht formele 

taal die ook in zakelijke brieven gebruikt wordt 

en speelt hier mee. Neem ook een kijkje naar  

de structuur en de alinea’s, die de opstelling van 

een formele brief volgen. Je kan vragen hoe de 

auteur een gedicht maakt van deze brief en of  

de leerlingen de inhoud ervan humoristisch 

vinden. Welke technieken gebruikt de auteur 

hiervoor? Hij schrijft eigenlijk een brief aan  

niemand specifiek, maar heeft toch een belang-

rijke boodschap te vertellen. Welk effect heeft 

deze boodschap en de manier waarop hij het  

verwoordt? Geef de leerlingen even tijd om  

hierover na te denken en dit te bespreken.

LESTIP 4 
‘GEACHTE,’

Aan de slag (1 tot 3 lesuren) 
De auteur schreef een brief aan niemand  

specifiek, maar wel met een boodschap.  

Laat jouw leerlingen hetzelfde doen. Geef hen 

tijd om in groepjes of met de hele klas te brain-

stormen naar wie ze een brief kunnen schrijven 

of wat ze in die brief willen zeggen. Ze kunnen 

hun creativiteit laten spreken of je helpt hen 

op weg. Zo kunnen ze bijvoorbeeld brieven in 

dichtvorm schrijven naar leerlingen die spieken, 

leerlingen die spijbelen of te laat komen, leerlin-

gen of leerkrachten tijdens de examenperiode ... 

Laat hen eventueel de link weer leggen naar 

humor en de brieven een grappige toets geven. 

Deze gedichten kunnen dan in de hele school 

opgehangen worden voor de andere leerlingen 

en leerkrachten.

Je kan ook helemaal buiten de schoolse  

context stappen door leerlingen grote collages  

of affiches te laten maken waarop ze hun  

gedichten in briefvorm schrijven. Deze affiches 

kunnen ze dan in de straten rondom de school 

ophangen. Je kan een project opstarten in 

samenwerking met de kunstafdeling of het vak 

plastische opvoeding/beeldende vorming.  

De onderwerpen van de gedichten kunnen  

ook weer zeer uiteenlopend zijn. Zo kunnen  

ze bijvoorbeeld een gedicht schrijven aan iemand 

die een slechte dag heeft, iemand die afval op  

de grond gooit, iemand die op de bus wacht ...  

Op die manier kan er ook samengewerkt worden 

met andere vakken. Je kan eender welk thema 

kiezen om rond te werken, bijvoorbeeld: 

een project rond oorlog in samenwerking met 

geschiedenis, een project rond milieu/klimaat-

opwarming/mobiliteit/gezonde voeding als 

algemeen schoolproject ...  Ook leuk om de 

affiches of collages die op verschillende plaatsen 

ophangen, te fotograferen en de leerlingen 

een fotoreportage te laten maken die je dan 

op de website of Facebookpagina van de 

school plaatst.

Meer 
Andere dichtbundels van Stijn Vranken:

Wees gerust, maar niet hier – Stijn Vranken  

(De Bezige Bij, 2011)

Vlees mij – Stijn Vranken (De Bezige Bij, 2011)

Fiat Lux – Stijn Vranken (De Bezige Bij, 2016)

 
Auteur lestip 
Stefanie Kennes
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Liedje van de luie week 

Maandag
is Kalmpjes-aan-dag.

Dinsdag
is Kom-ik-begin-’s-dag.

Woensdag
is Zou-ik-het-wel-doen-dag.

Donderdag
is Dit-is-een-bijzondere-dag.

want Vrijdag
is Mogen weer-vrij-dag.

en Zaterdag
is ‘s Avonds-wordt-het-later-dag.

en Zondag
is Eet-je-buikje-rond-dag.

dus Maandag
tja Maandag,
dat is weer Kalmpjes-aan-dag.

Liedje van de luie week Hans Andreus

In: Waarom daarom. Kinderversjes van Hans Andreus
(Haarlem, 1967)
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Over de auteur
Hans Andreus (pseudoniem van Johan Wilhelm 

van der Zant, 1926-1977) is een Nederlandse 

schrijver en dichter. Zijn leven liep niet van een 

leien dakje: hij ontdekte pas laat wie z’n echte 

vader was, zag zijn relaties steevast op de klip-

pen lopen en leed aan verschillende neuroses. 

Andreus schreef zowel voor kinderen als voor 

volwassenen. Zijn oeuvre is zeer gevarieerd:  

van verhalen en gedichten over televisie- en  

reclameteksten tot chansons en hoorspelen. 

Kenmerkend voor zijn poëzie zijn de sterke 

beelden, het spelen met klanken en de  

aandacht voor het ritme. 

Voor het lezen (30 minuten) 
Binnencirkel/buitencirkel (15 minuten)

Maak de leerlingen warm voor het gedicht  

door vanuit hun leefwereld te vertrekken.  

Stel hen enkele vragen:

+ Wat is je favoriete dag van de week?  

   Waarom? Wat doe je dan?

+ Aan welke dag heb je een hekel? Waarom?

+ Ben jij thuis vaak lui? Wanneer?

+ Hoe ziet een ideale luie dag er voor jou uit?

De werkvorm die je hiervoor best gebruikt,  

is binnencirkel/buitencirkel. Zo krijgt iedereen 

evenveel spreekkansen. Een duidelijke  

beschrijving van deze werkvorm vind je hier.

Na deze opdracht gaan de leerlingen terug  

zitten. Koppel de laatste vraag klassikaal terug: 

hoe ziet hun ideale luilekkerdag er uit? En een 

luie week, wat stellen ze zich daarbij voor?  

Noteer een klassikaal schema-van-de-luie-week 

aan het bord.

 

Gedicht puzzelen (15 minuten)

Projecteer de titel van het gedicht. Vertel aan  

de leerlingen dat ze de tekst straks verknipt 

krijgen en dat ze het gedicht per twee moeten 

proberen reconstrueren. Brainstorm klassikaal: 

waarop kan je letten? Welke kenmerken zijn 

typisch voor een gedicht? Projecteer het raam-

werk van het gedicht, zodat de leerlingen enige 

houvast hebben (werkblad 1). Vervolgens krijgen 

de leerlingen per twee zowel het raamwerk als 

het werkblad met stroken (werkblad 2).  

Ze knippen de stroken uit en leggen deze  

onder de juiste dag. 

Uiteraard zullen niet alle strookjes meteen  

op de goede plaats liggen. Leg de opdracht  

na een vijftal minuten even stil. Bij welke dagen 
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zijn de leerlingen zeker, bij welke twijfelen ze? 

Waarschijnlijk brachten ze bij de brainstorm  

rijm als typisch kenmerk van een gedicht aan. 

Waar zit het rijm in dit gedicht? Zien de leerlin-

gen het (soms onvolledige) eindrijm in bijvoor-

beeld Maandag/aan-dag? Eens de leerlingen  

dit door hebben, kunnen ze waarschijnlijk  

verder. Tot slot lees je het gedicht voor.

 

Na het lezen (15 minuten)
Sta stil bij de titel van het gedicht. Is dit een  

liedje? Waarom (niet)? Waarom zou de dichter  

dit een liedje noemen? Is dit überhaupt een ge-

dicht? Moedig de leerlingen aan om hun mening 

te formuleren. Er bestaan immers geen goede 

of foute antwoorden. Wel is het belangrijk dat 

ze goed argumenteren, en dat ze inzien dat hét 

gedicht niet bestaat.

Wie is de ik in het gedicht? Een kind, puber  

of volwassenen? Man of vrouw? Welke karakter-

trekken passen bij hem/haar? En hoe zou hij/zij 

zich voelen? Experimenteer met de gevoelens 

die de leerlingen aanbrengen door het gedicht 

telkens vanuit een ander gevoel voor te lezen. 

Wat past best?  

Aan de slag 
Gedicht in beeld (30 - 100 minuten,  

afhankelijk van de opdracht)

Inhoudelijk is dit een eenvoudig gedicht.  

Toch nodigt het uit tot interpreteren en verder 

fantaseren. Wat zou de ik bijvoorbeeld op 

woensdag moeten doen? Waarom is donderdag 

bijzonder? Je zou hierover met de klas een 

gesprek kunnen hebben, maar het is leuker om 

de leerlingen zelf in groepen aan de slag te laten 

gaan. Door hen het gedicht in beeld te laten 

brengen, denken ze op een spontane manier na 

over de inhoud. Afhankelijk van de beschikbare 

tijd kan je zelf een verwerkingsvorm opleggen  

of laat je de leerlingen volgens hun talenten 

kiezen.  

Enkele ideeën:

+ Een stripgedicht met per dag één tekening  

   (voor voorbeelden, zie de stripgedichten van  

   Edward van de Vendel en Floor de Goede of  

   dit project van een school, via deze link).

+ Een fotogedicht: de leerlingen beelden elke dag   

   in een stilstaande scène uit. Ze nemen van elke  

   scène een foto. Met de computer zetten ze de  

   foto’s samen zoals in een stripgedicht en  

   voegen ze de tekst toe.
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+ Een stop motion-filmpje: dit is zeer populair  

bij leerlingen, maar het kost wel veel tijd.  

Een geslaagd voorbeeld voor “Liedje van  

de luie week” vind je hier. 

 

Liedje van om-het-even-welke week  

(30 minuten)

Liedje van de verliefde week, liedje van een 

smartphoneloze week, liedje van de examenweek 

etc. dit gedicht smeekt haast om een aantal  

varianten. Laat de leerlingen eerst zoveel  

mogelijk originele ideeën voor soorten  

weken afvuren. Noteer alles aan het bord.  

Daarna herschrijven de leerlingen individueel  

het gedicht voor een week naar keuze. Het raam-

werk van het gedicht blijft hetzelfde. Behoed de 

leerlingen voor rijmelarij door nog eens bij het 

ongedwongen rijm van het origineel stil te staan. 

Tot slot dragen de leerlingen hun gedichten aan 

elkaar voor. Hou het extra boeiend door alle 

titels (‘Liedje van de … week’) aan het bord  

te schrijven of op een werkblad te zetten.  

Elke leerling draagt zijn/haar gedicht voor 

zonder de titel te verklappen. De luisteraars 

proberen de juiste titel bij het gedicht te zoeken. 

 

Vrije tijd vroeger en nu (50 - 100 minuten)

Is dit een modern, ouderwets of tijdloos  

gedicht, volgens de leerlingen? In welk jaar zou 

het geschreven zijn? Waarschijnlijk zullen vele 

leerlingen dit vandaag eerder een braaf gedicht 

vinden. Maar in 1967, het jaar van publicatie, was 

het gedicht flink vernieuwend doordat ‘de dichter 

meteen een flinke deuk geeft aan het traditionele 

vers, waarin de luiheid als uiterst verderfelijk 

werd beschouwd’. Dat maakt van “Liedje van de 

luie week” een ideaal uitgangspunt om vrije tijd 

vroeger en nu te onderzoeken met je leerlingen.

Eerst stel je klassikaal een lijst op van wat de 

leerlingen allemaal op een dag (moeten) doen: 

slapen, school, huiswerk, thuis helpen, werken 

(studentenjob), onderweg zijn, vrije tijd. De leer-

lingen nemen de lijst over en noteren naast elk 

domein hoeveel tijd ze hier op een doordeweekse 

dag en op een zaterdag aan spenderen. Wil je 

hier rekenvaardigheid aan koppelen, dan kan je 

de leerlingen vragen een staaf- of cirkeldiagram 

te maken. Vervolgens splitsen de leerlingen het 

domein ‘vrije tijd’ op in deeldomeinen (sporten, 

smartphone, niksen, televisie, lezen, vriendje …). 

Opnieuw noteren ze de bijhorende tijd.

Tot slot gaan de leerlingen iemand interviewen 

die in 1967 ongeveer even oud was als zij.  

Ze vergelijken de invulling van vrije tijd vroeger 

en nu. In groepjes bereiden de leerlingen vragen 

voor (bijvoorbeeld met de placemat-methode). 

Tijdens het interview lichten ze ook hun diagram 

toe. In een PowerPoint stellen de leerlingen hun 

onderzoeksresultaten aan elkaar voor. 

 

Meer 
Hans Andreus schreef prachtige gedichten  

over de liefde die ook hedendaagse pubers 

aanspreken. De drie bekendste zijn waarschijn-

lijk “Voor de dag van morgen”, “Je bent zo” en 

“k heb je liever”. Stem met je klas het mooiste 

gedicht en maak er een poëziepostkaart van. 

Romantiek verzekerd! 

 

Auteur lestip 
Marit Trioen
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WERKBLAD 5 
LIEDJE VAN DE LUIE WEEK

Maandag

Dinsdag

 

Woensdag

 

Donderdag

 

want Vrijdag

en Zaterdag

 

en Zondag

 

dus Maandag,
tja Maandag,

 

werkblad lestip 5
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WERKBLAD 5 
LIEDJE VAN DE LUIE WEEK

werkblad lestip 5

is Kom-ik-begin-‘s-dag.

is Kalmpjes-aan-dag.

is Morgen-weer-vrij-dag

is Dit-is-een-bijzondere-dag,

is Zou-ik-het-wel-doen-dag, 

is ‘s Avonds-wordt-het-later-dag 

dat is weer Kalmpjes-aan-dag.

is Eet-je-buikje-rond-dag, 
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Boek een dichter
Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan 

er subsidieregelingen voor het uitnodigen van 

een auteur op school of in de klas. Haal dus een 

dichter naar je school, want poëzie is bij uitstek 

een genre dat wint bij voordracht. 

 

In Nederland:

Om dichtersoptredens in Nederland te stimu-

leren, biedt het Letterenfonds de mogelijkheid 

dichters te boeken tegen het speciale Poëzie-

week-tarief. Vraag erom bij je boeking.

Boek een dichter in Nederland via SSS:

T +31 20 820 26 50

info@sss.nl

www.sss.nl 

In Vlaanderen:

Vlaamse scholen, bibliotheken, onafhankelijke 

boekhandels en sociale en culturele verenigingen 

ontvangen € 100 korting wanneer ze een dichter 

uitnodigen voor een auteurslezing.

Boek een dichter in Vlaanderen via het Vlaams 

Fonds voor de Letteren:

T +32 270 21 60

auteurslezingen@vfl.be

www.auteurslezingen.be  

 

Gebruik het campagnemateriaal
Wil je campagnematerialen bestellen om  

de Poëzieweek kracht bij te zetten? Dat kan  

als volgt: 

 

Scholen in Nederland:  

je kan het poëzieweekpakket bestellen  

bij je boekwinkel. Vanaf half december zijn 

de pakketten bij de boekwinkel afgeleverd. 

 

Scholen in Vlaanderen:  

bestellen kan via www.poeziecentrum.be.  

Je kan poëziekaarten, affiches en  

superbanieren bestellen. 

Distributieperiode:  

vanaf half december bij bestelling vóór  

1 november. Daarna ontvangt u de materialen 

(zolang de voorraad strekt) vanaf half januari.

 

WAT KUNT U NOG MEER  
DOEN OP SCHOOL?

meer

Verrijk je lessen met  
audiovisueel materiaal
Ben je op zoek naar interessant beeld- en  

geluidsmateriaal rond poëzie? Neem een  

kijkje op www.onderwijs.hetarchief.be.  

In het Archief voor Onderwijs vind je een  

schat aan materiaal van de openbare omroep 

rond verschillende thema’s, dat bovendien  

vrij gebruikt mag worden in de les. Zeker het  

ontdekken waard!

NB: Uitsluitend beschikbaar voor docenten in 

Vlaanderen.   

 

Meer inspiratie
Je kan het hele jaar door ondersteuning  

krijgen bij je poëzieonderwijs. Onderstaande 

organisaties verzorgen lestips, workshops  

en/of poëzie-activiteiten. 

Vlaanderen:

Jeugd en Poëzie (www.jeugdenpoezie.be)

Poëziecentrum (www.poeziecentrum.be) 

Nederland:

PoëziePaleis (www.poeziepaleis.nl)

School der Poëzie (www.schoolderpoezie.nl)

Huis van Gedichten  (www.huisvangedichten.nl) 
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Deze poëzielessen zijn een uitgave van  
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www.lezen.nl  

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting Lezen Nederland? Meld je dan  

aan voor de nieuwsbrief via www.lezen.nl.  

 

Iedereen Leest 
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B-2000 Antwerpen 

T +32 (0)3 204 10 00 

www.iedereenleest.be
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Disclaimer
Deze lessuggesties mogen alleen worden 

afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het 

poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave 

berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 

wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. De uitgever  

van de gedichten staat steeds bij het gedicht  

vermeld. Wij hebben geprobeerd alle  

rechthebbenden van de verschillende bij de  

lessen gebruikte gedichten te achterhalen.  

Voor zover personen/instanties auteurs- 

rechtelijke aanspraken menen te hebben,  

kunnen zij contact opnemen met Stichting  

Lezen Nederland.


