
 

 

 

Zwolle, 15 maart 2017 

Beste collega, 

Hierbij ontvang je de tweede lesbrief. Een aantal groepen/scholen heeft al mooie, verrassende gedichten 

opgestuurd n.a.v. de eerste lesbrief. Hopelijk ontvangen we nog veel meer gedichten. Zoals ik al eerder 

schreef, is het niet verplicht om bij alle lesbrieven gedichten op te sturen. Iedere school/groep die één of 

meerdere gedichten opstuurt, maakt kans om een workshop op KPZ te winnen en op een posteruitgave 

van het winnende gedicht.  

 

In deze brief wordt de opzet van een schrijfactiviteit beschreven. Nogmaals wil ik benadrukken dat je deze 

opzet vooral als een mogelijke richting moet beschouwen. 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.  

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 van deze lesbrief! 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 april ontvangt iedere school de derde en 

laatste lesbrief. Net als in de eerste lesbrief staat het gedicht centraal. Ietje en ik hopen dat we opnieuw 

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.  

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

zullen op posterformaat gedrukt worden. 

Veel plezier met deze tweede schrijfopdracht! 

Ben Bouwhuis 

Hogeschooldocent Nederlands en onderzoeker  

b.bouwhuis@kpz.nl 
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LESBRIEF 2  

GEDICHTENWEDSTRIJD 

 

THEMA SCHRIJFACTIVITEIT 2: KOKEN MET WOORDEN  

Schrijvers en dichters maken gebruik van hun creativiteit. Ze kijken met andere ogen naar de omringende 

wereld en komen zo tot een herschepping: nieuwe woorden, opmerkelijke perspectieven, verrassende 

vergelijkingen. Aandacht voor gedichten, betekent aandacht voor die creativiteit. Want niet alleen 

dichters hebben dat vermogen. Ieder mens is in staat te associëren en te creëren.  

 

1. INTRODUCTIE  

Het is altijd zinvol om bij een les over gedichten de kenmerken van poëzie met de leerlingen te bespreken 

aan de hand van een gedicht. Verken met de leerlingen waarom deze tekst 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 zelf een geschikt gedicht uitzoeken, maar één van de onderstaande gedichten kan ook passend 

zijn voor jouw groep. 

 

Regenboog  
Hans en Monique Hagen 
 
rood oranje 
geel en groen  
blauw en violet 
regenboog regenboog 
 
waar is hij gebleven 
gesmolten  
weggewaaid 
of met de wolken meegedreven 
 
ik zoek gekleurde druppels 
waar raakte hij de grond 
een snipper of een scherf 
een stukje van de regenboog 
ik wou dat ik het vond 
 
 

Storm 
Riet Wille 
 
Als een bootje 
vaart mijn broodje 
onder de brug. 
 
Eenden stormen 
spatten spetters in de lucht. 
 
Windstil 
slootje 
maar mijn broodje 
komt niet terug. 
 
 

Vis 
Edward van de Vendel 
 
Visje wil iets zeggen 
visje kijkt me aan. 
Visje tuit zijn lippen, 
maar ik kan hem niet verstaan- 
nooit en nergens kan ik horen 
wat visje van me wil: 
ik ben waterwoordendoof  
visje mensenstemmenstil.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. BEELDSPRAAK  

Een dichter gebruikt vaak beeldspraak. Hij laat de beelden spreken. Dat kan o.a. met vergelijkingen  

(hij zit er als een dood vogeltje bij, je lijkt als je boos bent op een bom die op ontploffen staat), metaforen 

(overeenkomst zonder het gebruik van als - de ondergaande zon zet de zee in brand), synesthesie (een 

combinatie van indrukken van verschillende zintuigen - schreeuwende kleuren, een warme stem) en 

personificatie (iets wordt voorgesteld als een levend mens - het geluk lacht je toe).  

Associëren kan het gebruik van beeldspraak ondersteunen en versterken. Vandaar dat in deze lesbrief 

opnieuw een aantal associatieoefeningen zijn opgenomen. 

 Geluidsassociaties  

Waar denken de leerlingen 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 één of meer van deze oefeningen mondeling (in de kring) doen, maar opschrijven of tekenen is 

natuurlijk ook mogelijk. 

 

3. ZELF BEELDEN VERZINNEN 

Een dichter gebruikt nieuwe beelden om uit te drukken wat hem opvalt, beweegt, ontroert. Samen met 

de leerlingen kun je ook hier denken en werken als een dichter. 

Natuurlijk kun je ook andere vergelijkingen 

bedenken die de leerlingen kunnen aanvullen. 

(zie ook ** extra suggestie). 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! 

 

Die ster schittert als een …  

Die kraai is zo zwart als een… 

Ik loop net zo hard als een… 

Je lijkt op een …. (dier, plant, enz.) omdat je …  

Ik noem je ….  

 

 

 



 

4. DENKEN EN WERKEN ALS EEN DICHTER: NET EVEN ANDERS 

In deze les staat “koken met woorden” centraal. Veel dichters vergelijken het schrijfproces met het 

bereiden van een gerecht: het bewerken van de verschillende ingrediënten leidt uiteindelijk tot een 

gedicht. In het volgende gedicht van Rian Visser wordt duidelijk gemaakt hoe een gedicht tot stand kan 

komen. 

Recept voor een gedicht 

hak de 

wort els u ien aar dappels 

kook gaar 

giet af 

prak de  

els aar wort u dappels ien 

tot hutspot 

of een gedicht 

en proef het maar. 

Uit: Ik wil een naam van chocola (2009). Uitgeverij: Querido. 

In dit gedicht komen kookbewerkingen naar voren: koken, afgieten, prakken. Maar de oorspronkelijke 

ingrediënten (wortels, uien en aardappels) veranderen in bijzondere woordstukjes. Het is de vraag of 

hutspot het resultaat is of dat er een nieuw gerecht ( = gedicht) is ontstaan. We komen daar alleen maar 

achter door het te “proeven”.  

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

blijven (convergente vragen over koken, recepten, volgorde van recepten, ingrediënten, enz.), maar ook 

op zoek gaan naar wat er allemaal in de wereld van het gedicht mogelijk is (divergente vragen over 

bijzondere ingrediënten, kookbewerkingen en het uiteindelijke resultaat).  

   

5. NU ZELF AAN HET WERK ALS EEN DICHTER 

De leerlingen “schrijven” een gedicht in de vorm van een recept: chronologisch wordt aangegeven welke 

speciale ingrediënten nodig zijn en welke bewerkingen uitgevoerd worden. Uiteindelijk levert dat een 

heerlijk, nieuw gerecht op. Bijvoorbeeld: 

Recept voor nachtmuziek 
Ontpit een maan 
Doe er een scheutje melk bij 
Klop een oude radio 
 
Zet het in de koelkast 
 
Laat het daar een uurtje staan 
 
Wok het daarna in de pan 
 
Mooi, nachtmuziek…. 
 

Recept voor een parasol 
Snij een zon      
      
Doe er een beetje zout bij   
       
Zeef een paraplu    
       
Roer het goed om 
Laat het dan een uurtje staan  
Bak het in de oven 
 
Fijn, een parasol! 
 

 



 

Deze activiteit is onlangs met een groep kleuters uitgevoerd. Met behulp van plaatjes konden ze 

aangeven welke bewerkingen achtereenvolgens uitgevoerd moesten worden. 

Dit mooie gedicht was het resultaat: 

 

Klop de radio, bak de koekjes, ik klop het ei op, ik dop de erwtjes: klaar is de muziektaart! 
 
Andere gedichten: 
 

Wok de boom, hak de spinazie, strooi er wat zout en peper op: klaar is de bomensoep! 
 

Bak de auto, snij de stoel, pureer de ballon: een vliegende autostoel! 
 

Snij de stoel, prak het bord, bak de koek, klop de vlinder: een zitvlinderstoelkoekje! 
 

 

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.  

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. 

 

 

 

 

 



 

**EXTRA SUGGESTIE IN HET KADER VAN BEELDSPRAAK: 

Jij als een gerecht: van fruithapje tot boerenkool 

  Introductie: fruithoofd 

 

 

 

Voorbeeld: 

 Mijn hoofd is een pompoen, 

Mijn haar is van bieslook 

Mijn ogen zijn radijsjes 

Mijn mond is een abrikoos 

Mijn neus is een aardbei 

Mijn buik is een watermeloen 

Mijn armen zijn komkommers 

Mijn vingers zijn worteltjes 

Mijn benen zijn courgettes 

Mijn voeten zijn aubergines 

Altijd wat te knabbelen 

 

 

 

 



 

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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