
 

 

 

Zwolle, 27 januari 2017 

Beste collega, 

Zoals in december al is aangekondigd, ontvang je hierbij de eerste lesbrief in het kader van gedichten 

schrijven. In deze brief wordt de opzet van een schrijfactiviteit beschreven. Beschouw deze opzet vooral 

als een mogelijke richting. Als je zelf ideeën hebt die passen bij het onderwerp van deze les, schroom 

dan niet om dit voor je eigen groep vorm te geven. Het gaat vooral om het ontwikkelen van het 

creatieve vermogen en het gezamenlijk ervaren van lees- en schrijfplezier. Hopelijk doen veel 

groepen/scholen mee aan deze activiteiten rond creatief schrijven. 

Vooraf 
In het boek over de ontwikkeling en stimulering van creatief schrijven, dat in juni 2017 zal verschijnen, 

beschrijven Ietje Pauw en ik een didactisch kader. Dit kader benadrukt het uitgangspunt dat centraal 

staat: denken en werken als een schrijver of dichter. De hoofdpunten van dit kader zijn: 

 je eigen verhalen kunnen vertellen (narratio); 

 de kenmerken van verhalen en gedichten kennen en herkennen (genredidactiek); 

 in en uit de tekstwereld van het verhaal of gedicht kunnen stappen (literaire competentie); 

 verhalen of gedichten verkennen d.m.v. divergente en convergente vragen (hogere 

denkvaardigheden); 

 kunnen denken en schrijven als een schrijver/dichter. 

In het boek wordt dit kader uitgebreid aan de orde gesteld. Het is niet zozeer een stappenplan dat in 

een bepaalde volgorde afgewerkt moet worden, maar het geeft een aantal essentiële aspecten weer dat 

het verkennen van verhalen en gedichten en het schrijven ervan kan ondersteunen. In de lesbrieven 

wordt van dit kader uitgegaan. 

DICHTWEDSTRIJD 
We zijn heel benieuwd naar de resultaten! Graag ontvangen we een aantal gedichten (of tekeningen) en 

eventueel filmpjes en foto’s van de lessen. Je kunt alle (schrijf)producten mailen naar gedichten@kpz.nl.  

Vermeld in ieder geval de contactgegevens van de school, de naam van de leraar, de groep en de naam 

van leerling(en) van wie producten worden opgestuurd. In februari ontvangt iedere school de tweede 

lesbrief en in april volgt nummer drie. Steeds zal een ander gedicht centraal staan. Ietje en ik hopen dat 

we veel mooie, uitzonderlijke, grappige, gevoelige gedichten mogen ontvangen.  

 

Leden van het team Taal van KPZ zullen na de drie dichtactiviteiten bepalen welke vier leerlingen met 

hun groep op 13 juni naar KPZ mogen komen om een workshop Gedichten schrijven te volgen. Om 

hiervoor in aanmerking te komen is het niet verplicht om aan alle drie activiteiten deel te nemen.  

Alle deelnemende scholen ontvangen in juni ons boek over creatief schrijven. De winnende gedichten 

zullen op posterformaat gedrukt worden. 

Veel plezier met deze eerste schrijfopdracht! 

Ben Bouwhuis 

Hogeschooldocent Nederlands en onderzoeker  

b.bouwhuis@kpz.nl 
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LESBRIEF 1  

GEDICHTENWEDSTRIJD 

 

THEMA SCHRIJFACTIVITEIT 1: IN JE HOOFD  

Schrijvers en dichters maken gebruik van hun creativiteit. Ze bedenken woorden, zinnen, verhalen om 

een nieuwe wereld vorm te geven. Dat is de kracht van taal. Die kracht ontspruit aan de mogelijkheid 

van mensen om te denken en te creëren. 

Elk gedicht is het resultaat van dat creatieve, associatieve denkproces. Het ene woord roept het andere 

op, beelden scheppen een nieuwe wereld, waarin je vrijuit rond kunt lopen. 

Niet alleen dichters , maar ieder mens heeft de mogelijkheid om creatief te denken, te associëren, een 

nieuwe wereld te creëren. 

 

1. INTRODUCTIE  

Bespreek met jouw groep een gedicht dat jou als leraar aanspreekt. Verken met de leerlingen waarom 

dit nu een gedicht is, welke beelden de dichter oproept, welke beelden herkenbaar en welke vreemd 

zijn, welke woorden de dichter hiervoor kiest, of er sprake is van rijm, vergelijkingen…  

Je kunt ook één van de onderstaande gedichten gebruiken. 

 

Een boot door de nacht  
Koos Meinderts 
 
Mijn bed is een boot, 
het zeil is de zee 
Ik ben mijn broer 
en poes vaart mee  
 
En de stok is de mast, 
de lamp is de maan  
Poes, hou je vast 
dan kunnen we gaan. 
 
Waar gaan we naartoe, 
heeft Poes een idee? 
Poes is te moe, 
ik vraag het de zee. 
 
Zee gaan we goed 
of gaan we te zacht? 
Wat is het toch mooi, 
een boot in de nacht. 
 

Opa  
Hans en Monique Hagen 
 
vroeger 
heel erg lang geleden 
was ik net zo groot als jij 
het knopje van het licht 
de bel, de kraan,  
de koektrommel 
ik kon er ook niet bij 
 
vroeger 
heel erg lang geleden 
was opa ook een kind 
ik weet niet of dat waar is 
of dat hij het verzint 
 
 

Lijmen  
Joke van Leeuwen 
 
Ik had drie beestjes, 
Drie beestjes van steen. 
Een vogeltje, 
Een veulentje, 
Een varkentje. 
Ze zijn gevallen. 
Ze braken stuk. 
Ik heb ze gelijmd 
’t Is bijna gelukt. 
 
Ik heb drie beestjes, 
Drie beestjes van steen. 
Een volentje, 
Een veukentje, 
Een varkeltje. 
 

 

 

 

 



 

 

2. ASSOCIATIES 

Een dichter gebruikt vaak associaties. Met één of meer van de volgende oefeningen kun je samen met 

de leerlingen het associëren vormgeven: 

 Geluidsassociaties  

Waar denken ze aan bij het horen van het geluid?  

Bij bekende geluiden zullen leerlingen vooral het voorwerp noemen (tring = deurbel). Nodig ze 

uit om ook andere zaken te bedenken (opa en oma op bezoek, de postbode die een pakketje 

afgeeft). Wissel herkenbare geluiden af met onbekende geluiden. 

 Kleurassociaties  

Waar denk je aan bij de kleur geel, oranje, groen...?  

Alle associaties zijn natuurlijk altijd goed. 

 Voorwerpassociatie  

Waar denk je aan als je dit voorwerp ziet, voelt...?  

Ook hier geldt dat je de leerlingen uitdaagt om verder te denken dan het meest voor de hand 

liggende. Af en toe kun je hierin het voortouw nemen, door zelf iets te noemen (tandenborstel: 

tandpasta, badkamer: ’s morgens vroeg, toilettas…) 

 Beeldassociatie  

Bedenk zoveel mogelijk woorden bij een plaatje. 

 Smaakassociatie  

Waar denk je aan bij het woord bitter, zoet, zuur, enz. 

 Geurassociatie 

Zonder te kijken ruiken aan een doosje, envelop o.i.d. gevuld met zeeppoeder, kaneel, 

tandpasta enz. Waar denk je aan? 

 Gevoelsassociatie  

Waar denk je aan bij het horen van het woord: lief, stout, boos, verdrietig, enz. 

Je kunt deze oefeningen mondeling (in de kring) doen, maar opschrijven of tekenen is natuurlijk ook 

mogelijk. 

 

3. ZELF VERZINNEN 

Een dichter bedenkt meestal met bestaande woorden een nieuwe wereld. Een andere wereld, die er 

nog niet is of die er soms in werkelijkheid niet eens kan zijn. Iedereen kan net als een dichter een 

nieuwe wereld bedenken. En die nieuwe wereld kan ook nooit fout zijn! 

Laat de kinderen maar nadenken over de volgende situaties en de zin afmaken. 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk kun je ook andere situaties bedenken die de leerlingen kunnen aanvullen. Dit aanvullen kan 

mondeling gebeuren, schriftelijk of met een tekeningetje. Al deze voorbereidende oefeningen kun je 

natuurlijk ook verzamelen in een “dichtersboekje”. Leuk voor later! 

Als ik later groot ben… 

Als ik een miljoen euro heb… 

Als ik de baas zou zijn van de wereld… 

Als ik net zo klein zou zijn als een kabouter… 



 

 

4. DENKEN EN WERKEN ALS EEN DICHTER  

In deze les staat het gedicht In je hoofd van Theo Holthuis centraal. Hij verwoordt in dit gedicht dat 

iedereen, van jong tot oud in staat is om in zijn hoofd van alles te bedenken.  

In je hoofd 

In je hoofd  

kun je alles. 

Fietsen naar de maan, 

op de wolken staan. 

Strelen met je handen los, 

lopen door een donker bos. 

Vechten als een tijger, 

dansen met een elf. 

Afscheid nemen zonder tranen, 

alles gaat vanzelf. 

Uit: In je hoofd kun je alles (2007). Haarlem: Uitgeverij Holland. 

 

In het gedicht komen vaardigheden, activiteiten naar voren. Maar ook gevoelens, emoties, wensen, 

mogelijkheden. Dit alles ingekleurd vanuit de persoonlijke ervaringen van de dichter. 

Verken samen met de leerlingen de wereld van dit gedicht. Je kunt heel dicht bij onze eigen 

werkelijkheid blijven (convergente vragen), maar ook op zoek gaan naar wat er allemaal in de wereld 

van het gedicht mogelijk is (divergente vragen) . Hieronder zie je een aantal mogelijke vragen, die je 

kunt stellen. 

 

In je hoofd    Mogelijke vragen  

In je hoofd     Ook in je hart? Je grote teen? Je maag?  

kun je alles.    Werkelijk alles? 

Fietsen naar de maan,   Waarom zou de dichter dat willen? 

op de wolken staan.   Kan dat in het echt? Waarom wel of niet? 

Strelen met je handen los,  Wat is hier nu zo vreemd aan? 

lopen door een donker bos.  Waarom bedenkt hij nu dit beeld? 

Vechten als een tijger,   Bang? Stoer? Bewondering?  

dansen met een elf.   Waarom niet dansen met een koe? 

Afscheid nemen zonder tranen,  Wat zegt dit over de dichter? 

alles gaat vanzelf. Zonder dat je er moeite voor moet doen. Zou jij dat ook willen? 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZyeiHgezRAhXCVhoKHfypAVkQjRwIBw&url=http://www.theo-olthuis.nl/recensies/in-je-hoofd-kun-je-alles/&bvm=bv.145822982,d.d2s&psig=AFQjCNElIlDbNaBe5hihEOcBIIlh_pYeEQ&ust=1485939194883159


  

    

5. NU ZELF AAN HET WERK ALS EEN DICHTER 

 

De leerlingen “schrijven” een gedicht met de titel In mijn hoofd kan ik alles. 

De slotregel blijft: alles gaat vanzelf. 

 

Bij het schrijven van het gedicht kun je voor veel of weinig sturing kiezen, afhankelijk van het niveau van 

de leerlingen. Als de kinderen de essentie van het gedicht doorhebben en zich vrij voelen om zelf zinnen 

te bedenken, dan kan met weinig sturing worden volstaan. Is er meer ondersteuning nodig dan kan dat 

met het geven van richtvragen of het geven van steunwoorden. Hieronder volgt een voorbeeld: 

 

In mijn hoofd kan ik alles 

……. naar de…….   (waar zou je naar toe willen?) zwemmen naar de Noordpool 

…… op, in, achter …….  (wat zou je kunnen?) balanceren op het haantje van de toren 

…. met een …..   (wat zou je durven?) dansen met een stinkdier 

Enz. 

alles gaat vanzelf. 

 

Welke vorm van sturing je ook gebruikt, zorg er wel voor dat er een revisiefase is. Geef feedback op het 

schrijfproduct van de “dichter”, of laat de leerlingen onderling feedback geven (= peer-feedback). Dit 

kan leiden tot aanpassing of uitbreiding van het gedicht.  

Bij kleuters, of leerlingen die veel moeite hebben met schrijven, kun je de tekst ook laten tekenen, of 

toepasselijke plaatjes laten zoeken en opplakken. Ook kan later onder de tekeningen of onder het 

plakwerk de tekst geschreven worden (door leraar, ouders of oudere leerlingen). 

Naast geschreven versies kun je de leerlingen natuurlijk ook gebruik laten maken van tekstverwerking 

op de computer. 

 

 

6. GEDICHTEN WORDEN GELEZEN 

Een dichter schrijft gedichten om (voor)gelezen te worden. Dus laat tot slot de gedichten 

voordragen/voorlezen door de leerlingen. Zo wordt duidelijk dat ze gedacht en gewerkt hebben als een 

dichter. 

 

TOT SLOT 

De mooiste, leukste, meest bijzondere of ontroerendste gedichten ontvangen we graag op 

gedichten@kpz.nl. De jury wacht vol spanning af! 
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