
Opdracht straatgedicht – thema: maak van het alledaagse iets bijzonders 
 

Deze opdracht maak je in een groepje van 4 personen. Je gaat een gedicht maken over iets wat je in 

het dorp tegenkomt. De opdracht bestaat uit onderzoek, uitwerking en een product. Je levert alles in 

in een map. 

 

Les 1: onderzoek – individueel en gezamenlijk 

Individueel – Allereerst ga je op zoek naar vier gedichten: ieder van jullie kiest één gedicht. Het 

gedicht moet van iets alledaags iets bijzonders maken. Dat maak je duidelijk in een uitleg erbij. De 

uitleg mag niet te beperkt zijn: je beschrijft wat er alledaags is, wat er in het gedicht bijzonder wordt 

gemaakt en wat jij hiervan vindt. Vergeet de bron niet weer te geven: site en dichter! 

Gezamenlijk – Je gaat met je groepje de wijk in en loopt daar rond op zoek naar iets waarover je een 

leuk, mooi, verdrietig, grappig of ontroerend gedicht kunt maken. Dit kan van alles zijn, van een 

schommel tot de naambordjes bij een voordeur, de bloemist of de Action, de kauwgum op de stoep 

of het onkruid in de straat, de versleten schoenen van een voorbijganger of ene voorbij vliegend 

plastic zakje.  

Als je iets gevonden hebt maak je er minimaal 4 verschillende foto’s van. Deze plak je later bij je 

gedicht. Iedereen gaat op zoek naar iets bijzonders voor zichzelf, maar je trekt er gezamenlijk op uit. 

Help elkaar! 

Op school – jullie gaan vier mindmaps, moodboards of woordwebs maken over datgene wat je op de 

foto hebt gezet, met elkaar, in duo’s of toch alleen. De foto’s helpen je. Deze mindmaps, woordwebs 

of moodboards moeten de volgende les af zijn. Ze gaan je helpen gedichten te schrijven. Lukt het 

niet, dan thuis werken en/of tijdens verwerking/keuzewerktijd.  

 

Les 2: uitwerking – individueel of gezamenlijk 

Jullie gaan gedichten schrijven. Gebruik de moodboards, woordwebs, mindmaps en werk samen als 

het niet lukt. Daarbij hou je rekening met de volgende voorwaarden: 

 Het gedicht heeft een titel. 

 Het gedicht is minimaal 10 regels lang. 

 Het gedicht mag rijmen, maar dit hoeft niet. 

 De foto’s die je gemaakt hebt verwerk je erbij. 

 Zorg voor een mooi uitgewerkte compositie van tekst en foto’s.  

 

Voeg ook je woordweb, mindmap of moodboard erbij – bijvoorbeeld door er een foto van te maken 

en die eraan toe te voegen. 

 

Les 3: vervolg – individueel of gezamenlijk 

 

Les 4: afmaken en inleveren van jullie map  



In de map komt het volgende: 

 

Voorkant met namen  

 

Inhoudsopgave – die maak je pas op het laatst met bladzijde verwijzingen 

 

Vier bestaande gedichten die je individueel moest kiezen 

 Geef hierbij een verantwoording: wie is de dichter, waar heb je het vandaan (bron), waarom 

koos je voor dit gedicht en wat is er alledaags en hoe wordt het bijzonder gemaakt? 

 

Vier zelf geschreven gedichten: 

 

Gedicht 1 met … 

 Moodboards, woordenweb of mindmaps 

 Foto’s 

 Reflectie: reacties van iemand van thuis of school op deze combinatie van foto + gedicht + 

woordweb/mindmap/moodboard 

Gedicht 2 met … 

 Moodboards, woordenweb of mindmaps 

 Foto’s 

 Reflectie: reacties van iemand van thuis of school op deze combinatie van foto + gedicht + 

woordweb/mindmap/moodboard 

Gedicht 3 met … 

 Moodboards, woordenweb of mindmaps 

 Foto’s 

 Reflectie: reacties van iemand van thuis of school op deze combinatie van foto + gedicht + 

woordweb/mindmap/moodboard 

Gedicht 4 met … 

 Moodboards, woordenweb of mindmaps 

 Foto’s 

 Reflectie: reacties van iemand van thuis of school op deze combinatie van foto + gedicht + 

woordweb/mindmap/moodboard 
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