
 

 

 

Zwolle, april 2017 

Beste collega, 

Hierbij stuur ik je de derde en laatste lesbrief. Ik hoor van verschillende kanten dat de lesbrieven 

enthousiast worden ontvangen. Hopelijk leidt dit enthousiasme tot een overvolle mailbox 

gedichten@kpz.nl.  

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 opnieuw de opzet van een schrijfactiviteit beschreven. Net als de vorige keren 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.  

BOEK CREATIEF SCHRIJVEN 
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 alle lesbrieven wordt 

van dit kader uitgegaan. 

DICHTWEDSTRIJD 
We zijn heel benieuwd naar de resultaten van deze lesbrief! Graag ontvangen we 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.  
 

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

groep op 13 juni aanstaande 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 laatste schrijfopdracht! 

Ben Bouwhuis 

Hogeschooldocent Nederlands en onderzoeker  

b.bouwhuis@kpz.nl  
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LESBRIEF 3  

GEDICHTENWEDSTRIJD 

 

THEMA SCHRIJFACTIVITEIT 3: IK ZIE, IK ZIE…  

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: met nieuwe ogen 

kijken. 

 

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 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. 

 

Anders 
Hans en Monique Hagen 
 
ik ga mij anders maken 
anders dan ik ben 
ik wil dat ik 
mij niet meer ken 
een wit gezicht 
een rode mond 
en op mijn neus een bal 
springen voor de spiegel 
springen tot ik val 
tranen op mijn wangen 
wassen mij weer schoon 
net was ik nog anders 
nu ben ik weer gewoon 
 
 
 

De kat zit in de boom 
André Sollie 
 
Wie belt de brandweermannen? 
De kat zit in de boom! 
Ze komt niet naar beneden. 
Het is een hoge boom. 
 
En iedereen maar gillen: 
de kat zit in de boom! 
Het is mijn kat. Ik ken d’r. 
Ze is niet bang maar sloom. 
 
Ik hoef geen lange ladder. 
Zoals het spreekwoord zegt:  
ik kijk de kat de boom uit. 
Mijn kat is weer terecht. 
 
 

Vogels 
Edward van de Vendel 
 
Voor vogeltjes zijn wij 
laag: 
wij zitten vast aan onze voeten. 
En zij moeten moeite doen  
om ons te bereiken. 
Om ons te bekijken. 
Doen ze dat graag? 
Ja hoor, 
tijdens het eten. 
Voor vogeltjes zijn wij  
een soort televisie. 
Totdat ze genoeg van ons weten. 
En dan gaan ze weer hoog. 
Dan gaan ze weer. 
Daag. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. BEELDSPRAAK  

 

Een dichter gebruikt vaak beeldspraak. Hij laat de beelden spreken. In lesbrief 1 en 2 staan 

associatieoefeningen (rond, geluiden, kleuren, enz. ) die het gebruik van beeldspraak kunnen 

ondersteunen en versterken. Een vervolg op deze oefeningen kan het integreren van de verschillende 

zintuiglijke waarnemingen zijn.  

 

Brand 

Ik zie het rood van de vlammen, de geur van rook prikkelt mijn neus, in de verte hoor ik de 

brandweersirene.  

 

Winter 

De schaatsen krassen over het ijs, mijn adem maakt wolkjes in de vrieskou, ik voel mijn ogen 

tranen. 

 

Verjaardag 

De klas zingt een lied voor mij, ik voel me vandaag echt bijzonder, ik zie de kinderen nieuwsgierig 

naar mijn traktatie kijken 

 

Zee 

Zout, ruisende golven, donkergrijs 

 

Je kunt 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. 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij storm hoor ik…, zie ik… ruik ik…. en voel ik ..  

Als het regent…. 

Op mijn kamer….  

In het bos….. 

Je lijkt op een …. (dier) 

 

 

Als ik een miljoen euro heb… 

Als ik de baas zou zijn van de wereld… 



 

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

In deze les staat “ik zie, ik zie…” centraal. Veel dichters nemen in hun gedichten waar met al hun 

zintuigen: ze kijken, ze horen, ze ruiken, proeven en voelen. Juist hierdoor weten ze beelden te scheppen 

die aansluiten bij onze ervaringen. Ze nemen ons mee in hun associaties, hun woordgebruik, hun nieuwe 

wereld. Daardoor krijgen wij een inkijkje in hun wereld, maar vernieuwen we tegelijkertijd ook onze kijk 

op de wereld. 

Eén van de mooiste “kijkgedichten” is Marc groet ’s morgens de Dingen van Paul van Ostaijen 

Marc groet ’s morgens de Dingen 

Dag ventje met de fiets op de vaas met de bloem 

ploem ploem 

dag stoel naast de tafel 

dag brood op de tafel 

dag visserke-vis met de pijp 

en 

dag visserke-vis met de pet 

pet en pijp 

van het visserke-vis 

goeiendag 

Daa-ag vis 

dag lieve vis 

dag klein visselijn mijn 

Uit: Verzamelde gedichten (1996).Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker. 

In dit gedicht begroet Marc de voorwerpen, de beelden die hij in zijn omgeving ziet: op de tafel, naast de 

tafel, binnen of buiten. Marc herhaalt soms de woorden, vult bepaalde woorden aan en associeert. Uit de 

overlevering weten we dat Marc in werkelijkheid het zoontje van een bevriende schilder was. Van 

Ostaijen was onder de indruk van de taaluitingen van dit jonge kind. Hij waardeerde de herhalingen, het 

spel met de woorden. In zijn ogen was dit natuurlijke taalgedrag van een peuter, ook het fundament om 

als dichter aan het werk te gaan.  

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

blijven (convergente vragen over de inrichting van een kamer, voorwerpen, enz.), maar ook op zoek gaan 

naar wat er allemaal in de bijzondere wereld van dit gedicht nog meer te zien is (divergente vragen over 

bijzondere voorwerpen, herhalingen, associaties).  

 

 

 

 

 

  



 

5. NU ZELF AAN HET WERK ALS EEN DICHTER 

Op de site van Stichting Taalvorming en Taaldrukken (www.taalvormingentaaldrukken.nl) is dit gedicht 

van Paul van Ostaijen ook als uitgangspunt genomen bij een schrijfactiviteit. De werkwijze van deze 

activiteit is vergelijkbaar met de stappen die o.a. bij een elfje gezet worden. 

Lees het gedicht van Paul van Ostaijen 'Marc groet 's-morgens de dingen' voor.  

Doe het twee keer, om de vorm goed door te laten dringen.  

Eerst vinden de kinderen het vaak maar gek dat je dingen zou kunnen begroeten. Praat met ze over de 

keren dat ze tegen hun ritsluiting mopperen omdat hij niet opengaat of tegen de afwas praten. 

Op het bord een rijtje begroetingen:  

Hoi, caio, goedemorgen, dag, enz. Maar ook groeten in het pools, Turks, Spaans, Marokkaans, 

Indonesisch. Groeten uit het dagelijkse taalgebruik als: 'de ballen' en 'de mazzel' komen er ook bij. 

 

Er wordt per regel tekst een opdracht gegeven, bijvoorbeeld: 

regel 1: kies een groet en schrijf de naam van het voorwerp er achter. 

regel 2: waar is het voorwerp meestal? 

regel 3: hoe wordt het gebruikt, of: een gebeurtenis met het voorwerp. 

regel 4: is hetzelfde als regel 1 maar dan met een andere groet. 

regel 5: een vraag aan het voorwerp. 
Bron: www.taalvormingentaaldrukken.nl 

Bij deze vorm van dichten is de sturing vanuit de opdracht erg groot ( richtvragen en steunwoorden). Het 

is aan de leraar om te bepalen of zijn leerlingen meer of minder sturing nodig hebben.  

 In het boek Weten waar de woorden zijn van Mariet Lems worden ook vele suggesties gedaan om 

leerlingen anders te laten kijken. 

 Het gedicht “Wat je kan zien, maar niet kan horen” van K. Schippers (1993) lokt uit om zelf andere 

voorbeelden te bedenken. Daarom heeft de dichter zelf ook al aangegeven dat het een fragment is! 

WAT JE KAN ZIEN, MAAR NIET KAN HOREN 

[fragment] 
 

Een stilstaande auto 

een lamp 

een doosje lucifers dat op tafel ligt 

een klok die stilstaat 

een standbeeld 

een schilderij 

een kleur 

een vliegtuig dat buiten gehoorsafstand is 

een speld 

een rebus 

een postzegel 

een oog 

een chocolaatje 

een weiland 

een drempel 

een getekend poppetje 

een vingerafdruk 

een plafond 

Uit: 'Een leeuwerik boven een weiland', 1996 

http://www.taalvormingentaaldrukken.nl/


 

 

Samen met de leerlingen kan deze lijst aangevuld worden. Vervolgens kunnen de leerlingen hun eigen lijst 

maken, waarbij ze de zichtbare, onhoorbare voorwerpen nader omschrijven.  

Bijvoorbeeld zo:  

WAT JE KAN ZIEN, MAAR NIET KAN HOREN 

Een prullenbak met snoeppapiertjes 

Een tegel in de douche met een wolkje schuim 

Een boodschappenbriefje voor een verjaardagsfeestje  

….. 

 

 Een andere opdracht uit Weten waar de woorden zijn is kijken totdat je iets ziet dat je nog niet eerder 

gezien hebt. De focus kan gericht zijn op aantallen, op kleur, op vorm… 

Bijvoorbeeld: 

Onze klas 
Drie haakjes in de muur 
Vier gekleurde schoteltjes onder de bloempotten 
Twee dobbelstenen onder de kast 
……… 

 

Onze klas 
Een groene, gerimpelde ballon aan het plafond 
Een rode punaise op het prikbord 
Een blauw doekje naast de kraan 
…….. 
 

 

 K. Schippers schreef ooit het korte gedicht:  

 

“Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is”.  

Goed kijken levert je nieuwe inzichten, een andere kijk op je omgeving op. 

 

Je kunt dit vormgeven in een gedicht over een persoon, waarbij je door “goed te kijken”, een beeld 

schetst dat niet dadelijk bij de eerste blik zichtbaar is. Bijvoorbeeld: 

 

Mijn vader 

Zingt in de auto de gekste liedjes 

Wrijft altijd over het puntje van zijn neus 

Geeft me een knipoog als hij een koekje uit de trommel pakt 

Tilt mijn jongste broertje tot aan het plafond  

… 

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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