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Vooraf 
Donderdag 26 januari 2012 is het weer zover: dan is het Gedichtendag. 

Die dag hoor, lees en zie je overal in Vlaanderen en Nederland gedichten.

In de krant. Op televisie. In het parlement. In het stadspark. 

Ook scholen nodigen we warm uit om gedichten die dag voluit te vieren.

Stichting Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen bieden scholen uit het basisonderwijs 

ter gelegenheid van Gedichtendag deze lessuggesties aan.

‘Stroom’, zo luidt het thema dit jaar.
Stroom is ritme, flow, een vloeiende en ongrijpbare beweging van A naar B, dankzij een teveel aan de 

ene of een tekort aan de andere kant. Stromen kunnen uit woorden bestaan, uit lading, gedachten, 

uit informatie, stoffen of dingen. Stromen verbinden plekken op deze wereld en brengen mensen bij 

elkaar. Of juist niet. ‘Stroom’ is er altijd en overal. Daarom biedt het thema volop aanknopingspunten 

voor poëzielessen, wedstrijden, poëzieprogramma’s en andere Gedichtendagprojecten op donder-

dag 26 januari 2012. 

Poëzie is, net als stroom, voortdurend in beweging. Niemand kan vertellen hoe een gedicht er 

precies uitziet. Sommige gedichten bestaan uit keurige zinnen, andere uit gekke woorden of niets 

meer dan klanken of zelfs symbolen. Een gedicht kan op een liedje lijken, maar evengoed op een 

toneelstuk of een schilderij. 

En ook waarover gedichten gaan, krijg je niet zo gauw uitgelegd. Sommige dichters vertellen een 

spannend verhaal, andere een lastig geheim en nog andere lijken je alleen maar in de maling te 

nemen. Poëzie drijft mee op de stroom of gaat er met kracht tegenin. Raakt de doorgang versperd, 

dan loopt de druk op, met een stroomversnelling aan gedichten tot gevolg. Gedichten die de 

spanning bij de dichter ontladen en de batterij van de lezer opladen. Stroom inspireert. Alles 

stroomt. 

Gedichten in de basisschool aan bod laten komen, is niet altijd even evident.

Daar zijn verschillende redenen voor: vaak is er te weinig tijd, je vindt geen geschikt gedicht of weet 

niet precies wat met een gedicht aan te vangen. Toch is het belangrijk dat kinderen al vroeg kennis-

maken met poëzie. Door het bijzondere taalgebruik wakkeren gedichten immers de taalgevoelig-

heid van kinderen sterk aan. Wist je bijvoorbeeld dat kinderen met leesproblemen zelf vaak de 

schitterendste gedichten schrijven? Bovendien leren kinderen aan de hand van poëzie hun gevoe-

lens uit te drukken en zich een mening te vormen.

Deze lessenreeks wil leerkrachten (verder) op weg helpen om poëzie in de klas te brengen. Op 

Gedichtendag zelf, maar ook in de aanloop naar deze dag. Om kinderen met gedichten vertrouwd te 

maken, is regelmaat belangrijk. Af en toe (een les over) gedichten inplannen is veel doeltreffender 

dan kinderen op één dag met gedichten te overstelpen. Vier dus geregeld ‘Gedichtendag’. •
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de stroom Van eLektriciteit
 

elektriciteit betekent energie en plezier, maar ook gevaar en zindering.

de dichters en de illustrator van de twee gedichten hieronder lieten zich alvast prikkelen  

door dit thema om tot boeiende creaties te komen.

lestip 1

RadiogRafisch bestuuRbaaR

E d w a r d  v a n  d e  Ve n d e l  &  F l o o r  d e  G o e d e  ( i l l u s t r a t i e s )
U i t :  O p a  l a a t  z i j n  t e n e n  z i e n  e n  a n d e r e  s t r i p g e d i c h t e n  ( Q u e r i d o ,  2 0 0 8 )
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over de dichter
Edward van de Vendel (°1964) groeide op in een onderwijzersfamilie. Zijn oeuvre is heel breed:  

hij schrijft zowel prentenboeken als boeken voor eerste lezers (Pup en Kit, De Eenhoorn) en 

adolescenten (Ons derde lichaam, Querido), zowel poëziebundels (Superguppie en Superguppie krijgt 

kleintjes, Querido) als non-fictie en liedjesteksten.

voor het lezen 
   Ga met de leerlingen naar een ruimte waar voldoende bewegingsvrijheid is of zorg voor 

voldoende vrije ruimte in de klas. 

 Vraag aan de kinderen welke dingen met afstandsbediening zij kennen? Hoe zien die dingen 

eruit? Hoe ziet de afstandsbediening eruit? Hangt de afstandsbediening met een kabel aan  

het toestel vast of niet?

    Geef daarna de uitgeknipte prenten van het stripgedicht. Laat ze door de leerlingen in duo’s in 

de juiste volgorde leggen.

   Lees het gedicht voor, terwijl de leerlingen in stilte meelezen en naar de prenten kijken.

na het lezen 
    Vraag de kinderen wat er gebeurt in dit gedicht. 

    Waarom lijkt het alsof het hondje bestuurd wordt? Waarom begint de jongen die staat te kijken 

te twijfelen?

     Hoe weet je wat het hondje doet? (‘door te kijken naar de prenten’)

    Wat is het verschil tussen dit stripgedicht en een stripverhaal? (‘Er zijn geen tekstballonnen, 

er zit rijm in, de figuren praten niet met elkaar.’)

     De dichter besteedt veel aandacht aan rijm. Behalve het eindrijm, dat de kinderen wel zal 

opgevallen zijn, speelt de dichter ook met rijmwoorden binnen een versregel (‘binnenrijm’).  

Kan je enkele voorbeelden geven? (‘lijn - zijn’, ‘batterij - allebei’)

aan de SlaG 
     Laat de leerlingen het hondje uitbeelden. Wat doen hondjes? (‘rondlopen, snuffelen, plassen, 

eten…’)

    Vervolgens mogen ze in duo’s ‘hondje met baasje’ spelen, zonder geluid te maken.
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lestip 2

siddeRaal

J a n  B o e r s t o e l

U i t :  D e  d i c h t e r  i s  e e n  t o v e n a a r  ( s a m e n g e s t e l d  d o o r  J a n  Va n  C o i l l i e  -  A v e r b o d e ,  2 0 01)

over de dichter
Jan Boerstoel (°1944) is dichter, maar schrijft ook liedteksten voor theater en cabaret. Daarmee won 

hij liefst keer de Annie M.G. Schmidtprijs. Samen met Willem Wilmink en Hans Dorrestijn schreef hij 

ook teksten voor het Schrijverscollectief dat voor veel televisieproducties de tekst verzorgde.

voor het lezen 
     Laat de leerlingen vertellen waarvoor ze zoal elektriciteit gebruiken. (‘licht, tv, mixer, 

boormachine, strijkijzer, computer, stofzuiger, radio, wasmachine, broodrooster…’)  

Waarvoor gebruiken we hier in de klas elektriciteit? (‘het licht, de computer…’)

     Wat moeten we doen om die elektrische toestellen te laten werken? 

(‘in het stopcontact steken, batterijen erin stoppen of aansluiten op het elektriciteitsnet’)

     Mogen wij onze vingers in het stopcontact steken? Waarom niet? 

(‘Dan krijgen we een stroomstoot, een elektrische schok.’)

     Als je een dier aait, krijg je dan ook een stroomstoot?

Welke dieren hebben jullie wel eens geaaid?

     Weten jullie dat er toch een dier bestaat, in Zuid-Amerika, dat een stroomstoot kan geven? 

Het is een grote vis die in de modderige rivieren leeft. De vis heet een sidderaal. 

Vraag of iemand het woord aal kent. Wat is dat, een aal? 

Een aal is een soort vis, meer bepaald een paling (die nog niet volgroeid is). Een aal voelt heel glad 

aan. Er bestaat een uitdrukking: ‘zo glad als een aal’ of ‘zo glad als een paling’. Dat zegt men over 

iemand die overal onderuit geraakt, die zich uit overal weet uit te praten, ook als hij iets 

mispeuterd heeft. 

Komt een aal ook bij ons voor? (‘Ja.’) 

Pas op! En nog een keer: pas op!

(Ik waarschuw bij herhaling.)

Dit is een superbatterij,

die zich vermomt als paling.

O wee, als je per ongeluk

d’r aan komt met je handen,

dan gaat er ook bij jou, mijn kind,

allicht een lichtje branden!
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Maar de aal van bij ons geeft geen elektrische schokken. Alleen die speciale soort in 

Zuid-Amerika. Die noemen we sidderalen.

     ‘Sidder’, waar doet jullie dat aan denken? Wat is dat, ‘sidderen’? 

Laat hen dat eventueel uitbeelden. 

Wanneer sidder je? (‘Als je een stroomstoot, een elektrische schok krijgt of als je heel bang 

bent.’) ‘Sidder en beef’ is een uitdrukking die wil zeggen: ‘Pas maar op! Wees bevreesd!’

WEEtJE:  In Gent (B) is er een elektrische boot met de naam ‘Sidderaal’ die gebruikt wordt 

voor openbaar vervoer.

na het lezen 
      Waarover gaat het gedicht?

     Waarom noemt de dichter de sidderaal een superbatterij? (‘omdat die elektrische schokken 

kan geven, stroomstoten’)

      Kan je aan die sidderaal zien dat hij elektrische schokken kan geven? (‘Neen’.)

Hoe ziet hij eruit? (‘als een vis, een paling’)

      Hoe zegt de dichter dat, dat hij eruit ziet als een paling? (‘die zich vermomt als paling’)

Iemand die zich vermomt, die wil er anders uitzien dan wie hij werkelijk is.

      Waarom mag je er niet met je handen aankomen, aan die sidderaal? (‘Dan krijg je een elektrische 

schok’)

      Waarom zegt de dichter dat er dan ook bij jou een lichtje gaat branden? (‘Omdat we elektriciteit 

gebruiken om het licht te doen branden.’)

     Zijn er woorden die rijmen?

aan de SlaG 
     Laat de leerlingen een tekening maken bij het gedicht.

      Je kan hen een kort stripverhaal laten tekenen waarbij iemand per ongeluk een sidderaal 

aanraakt. •
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de stroom Van water
 

Stromend water, water in beweging, kan veel teweeg brengen. water in de zee, water in de 

lucht, water in huis en water in ons bord. laat je meevoeren in de fantasie van annie m. G. 

Schmidt, zie hoe de regen stroomt bij jan hanlo en voel het ritmisch geklots in het gedicht 

van Frank adam.

lestip 1

Van daantje en het kRaantje

2

Dit is dan de geschiedenis,

Die eigenlijk wel treurig is,

 Van Daantje

  En het kraantje.

Twee keer per dag zei moeder: Daan,

Kom nooit aan deze grote kraan.

Maar Daan was een ondeugend joch

en hij deed het toch.

Hij draaide aan de kraan van ’t bad,

dat ging zo leuk van spet en spat,

en Daantjes blauwe bloes werd nat

maar Daantje dacht: Wat hindert dat.

Hij draaide ’t kraantje verder open,

het kraantje ging nog harder lopen,

het water steeg en even later

toen was ’t bad al vol met water,

 het water liep eroverheen,

en Daantje stond daar, heel alleen

en wist niet hoe het verder moest.

Het water bruiste wild en woest,

het water stroomde op de grond,

wat Daantje niet zo leuk meer vond.

Het water kwam zo hoog, zo hoog,

er bleef geen enkel plekje droog,

het stroomde over trap en gang

en Daantje werd zo vreselijk bang.

Hij schreeuwde luid van ach en wee,

nu werd het werkelijk een zee,

met golven en met veel gedruis,

en Daantje was alleen in huis.

En niemand, niemand kon hem horen,

het water stond al tot zijn oren,

waar moest die arme Daantje blijven?

De hele boel ging aan het drijven,

de tafels en de hele boel

ging dobberen. Kijk, daar dreef een stoel
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A n n i e  M .  G .  S c h m i d t
U i t :  Z i e zo :  d e  3 47  k i n d e r v e r s j e s  ( Q u e r i d o ,  2 0 0 6)

over de dichter
Annie M.G. Schmidt (1911-1995) is met stip dé dame van de Nederlandse kinderliteratuur.  

In haar werk kiest zij steevast de kant van het kind. Vele van haar gedichten zijn grappige,  

fantasievolle verhaaltjes op rijm over koningen en prinsessen, zonderlinge dames en heertjes  

en lekker brutale kinderen.

voor het lezen 
  Wie heeft er al eens gehoord van Annie M. G. Schmidt? Wat weten jullie over haar? 

Welke verhalen die zij geschreven heeft, kennen jullie? Kennen jullie ook gedichten van haar? 

Noem indien nodig nog enkele verhalen en gedichten op die de leerlingen misschien kennen. 

Verhalen: Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet, Otje, Floddertje, Minoes, Wiplala…

Gedichten: (De spin) Sebastiaan, Ik ben lekker stout, versjes over het beertje Pippeloentje…

en door de gang dreef een buffet

en daar een klok en daar een bed,

en eindelijk ging kleine Daan

maar boven op die hangklok staan.

Die dreef het raam uit en toen schuin

over de golven in de tuin,

daar was het water al gekomen

tot aan het topje van de bomen.

Daar dreef het grote kippenhok.

De kippen riepen angstig: Tok!

Een pauw die op de schutting zat,

was ook niet happig op een bad

en kwam bij Daantje op de klok.

De kippen vlogen uit het hok

En kwamen ook bij Daantje schuilen.

De hond van de buurman was aan ’t huilen

en ging ook op de hangklok staan

en eindelijk kwam ook de haan

en nog een heleboel konijntjes,

twee grote en nog dertien kleintjes,

en ook ten slotte nog een kater

die heel erg bang was van water.

De klok dreef op de oceaan

met al die beesten en met Daan.

Ze kwamen eindelijk in een baai

daar zwom een boze reuzenhaai.

Hij keek heel woest, hij keek heel vuil

en sperde wijd zijn haaiemuil,

en slokte toen de hele klok

naar binnen in een wipje, slok!

En Daantje met zijn witte kraag

zat in die vieze haaiemaag

waar het naar zure haring rook,

dat vonden alle beesten ook.

Maar ja, wat was eraan te doen,

je kon niet weg met goed fatsoen.

Gelukkig voor die arme Daan

is alles nog heel goed gegaan.

De haai, dat is echt haaierig,

werd van die beesten draaierig,

en na een uurtje spoog hij al

zijn passagiers weer op de wal.

En dat was nu zo grappig, zeg,

ze stonden midden op de weg,

de weg naar huis. Daar stond de kerk

en moeder was gewoon aan ’t werk.

Ze had het kraantje dichtgedaan

en riep al urenlang om Daan.

De kippen gingen in hun hok

en vader draaide aan de klok,

En moeder zei weer: Lieve Daan,

draai nooit meer aan die grote kraan.
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  waar het naar zure haring rook

aan de SlaG 
�Verdeel de tekst in zes tot acht stukken en de klas in zes tot acht groepjes. In elk groepje is er een 

verteller die het gedicht expressief voorleest. De andere groepsleden brengen het gedicht nog 

meer tot leven door personages uit te beelden en achtergrondgeluiden te maken. Eerst wat 

oefenen en dan volgt een toonmoment waarbij de groepjes in passende volgorde aan bod komen.

�Je kan het gedicht ook laten omvormen tot een poppenkastscenario. De leerlingen moeten tekst 

verzinnen voor de personages. Je kan hen decors voor de poppenkast laten maken en eventueel 

zelfs poppen.

�Vertel dat er in de verhalen en gedichten van Annie M. G. Schmidt vaak ondeugende kinderen 

voorkomen. Wie is er wel eens ondeugend? Wat doe je dan? Welke gevolgen heeft dat?  

Zijn er dingen die jullie absoluut niet mogen doen van jullie ouders?

      Schrijf de titel van het gedicht op het bord. Waarover zou dit gedicht kunnen gaan? 

Laat de leerlingen antwoorden verzinnen.

  Lees dan het gedicht voor.

na het lezen 
  Schrijf een aantal zinnen uit het gedicht op het bord. 

Laat de leerlingen ze in de juiste volgorde zetten. 

Bijvoorbeeld deze zinnen:

 en eindelijk ging kleine Daan

 maar boven op die hangklok staan

  De kippen gingen in hun hok

  en vader draaide aan de klok,

 Ze kwamen eindelijk in een baai

 daar zwom een boze reuzenhaai.

   het stroomde over trap en gang

 De hond van de buurman was aan ’t huilen

  en na een uurtje spoog hij al

  zijn passagiers weer op de wal

 dat ging zo leuk van spet en spat

   De kippen riepen angstig: Tok!
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  Laat de leerlingen het verhaal tekenen in stripvorm. Verdeel de tekst in stukjes en laat ze in duo’s 

enkele striptekeningen maken bij een bepaald fragment. Samen hebben ze dan het volledige 

verhaal in strip omgezet.

  In plaats van de leerlingen een stripverhaal te laten tekenen, kan je het hen ook laten uitbeelden 

en er foto’s van maken. Bij hun fotostrip kunnen ze achteraf eventueel nog tekst toevoegen.

  Je kan de leerlingen een collage laten maken met een afbeelding van een groot meubelstuk 

waarop ze dan allerlei personages plakken die erop zitten of staan. 

Je kan hen personages (mensen, dieren, fantasiewezens) laten uitknippen uit tijdschriften  

of stickers gebruiken.

  Dit gedicht is ook een uitstekende aanloop voor een ‘Wat als…?’-creatieve denkoefening.

Wat als je datgene zou doen wat absoluut niet mag van je ouders?

lestip 2

J a n  H a n l o
U i t :  Ve r z a m e l d e  g e d i c h t e n  ( U i t g e v e r i j  G .  A .  v a n  O o r s c h o t ,  2 0 0 6)
I n :  5 0 0  x  g e d i c h t  i n  b e e l d  ( P l i n t ,  2 011) 
B e e l d  ©  P l i n t  –  w w w. p l i n t . n l
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over de dichter
Jan Hanlo (°1912 - +1969) wisselt in zijn poëzie traditionele dichtvormen af met experimenten in 

vorm, klank en compositie. Met zijn klankdicht ‘Oote’ veroorzaakte hij in 1950 nogal wat opschud-

ding. Sommigen noemden het ‘infantiel gebazel’, maar wellicht was hij zijn tijd ver vooruit.

voor het lezen 
  Geef leerlingen enkele dagen vooraf de opdracht om regen te observeren. Laat hen opschrijven 

wat ze zien. Dat mag in een woordenspin of mindmap.

  Laat de leerlingen net voordat je het gedicht toont en voorleest al vertellen wat ze opschreven, 

wat ze zagen. (‘plassen, natte straten, regendruppels, paraplu’s, natte bomen, regenlaarzen, 

water…’)

na het lezen 
  Wat is het verschil tussen wat zij opschreven en wat de dichter schreef? (‘In het gedicht zijn 

er herhalingen, rijm en mooie woorden zoals ‘allerwegen’ en ‘druppelzegen’ bijvoorbeeld.’)

  Wat valt er op aan de vormgeving van het gedicht, aan hoe de letters eruit zien en waar de 

woorden op het blad staan? (‘Er werden verschillende soorten letters door elkaar gebruikt: 

verschillende lettertypes en hoofdletters vermengd met kleine letters.’)

  Welk effect heeft dat? (‘Alsof het geregend heeft over het gedicht. Alsof je de waterstralen 

kan zien.’)

  Schrijft de dichter alles op in volledige zinnen? (‘Neen.’)

  Waarom niet? (‘In een gedicht moet dat niet. De dichter heeft ‘dichterlijke vrijheid’. Door enkel het 

belangrijkste op te schrijven, roept de dichter beelden op en een bepaalde sfeer. Het is een kunst 

om met weinig woorden veel te zeggen (verdichting).’)

aan de SlaG 
  De leerlingen mogen woorden of korte woordgroepen uitknippen uit tijdschriften en kranten die 

ze associëren met regen. Ze zoeken daarbij ook naar mooi klinkende woorden, rijmwoorden en 

eventueel zelfs naar alliteraties, assonanties… Per twee ‘puzzelen’ ze dan met (een aantal van)  

hun woorden en woordgroepen een eigen gedicht in elkaar dat begint met ‘Regen regen’.  

Ze maken net zoals de dichter gebruik van herhalingen, rijm en mooie woorden. Uiteraard mogen 

ze nog nieuwe woorden toevoegen, die ze dan ook proberen te vinden in de kranten en tijdschrif-

ten en uitknippen. Je kan hen op die manier ook een gedicht laten ontwerpen over andere 

weersomstandigheden, bijv. storm, zonneschijn, onweer…

  Laat de leerlingen experimenteren met vormgeving, niet met uitgeknipte woorden, maar door de 

woorden zelf figuratief te schrijven. Toon eventueel voorbeelden van andere dichters die hiermee 

werkten (Paul Van Ostaijen, Jan de Bas, Paul De Vree…).

  Ze kunnen ook afzonderlijke woorden figuratief schrijven, bijv. ‘paraplu’ zo geschreven dat de 

vorm van een paraplu erin herkend kan worden.

tEr inFo: Dit soort poëzie wordt ‘concrete poëzie’ genoemd.



14
de Stroom van water

lestip 3

eb en Vloed

Eb en vloed

Klotsen

Op de rotsen.

Eb en vloed

Roeren in de soep.

Eb en vloed,

Vloed en eb.

Wie kent er 

het recept?

En wie kwam ooit 

op het idee?

Wie klotst er 

en wie morst er 

en wie roert er 

in de zee?

Fr a n k  A d a m
U i t :  A l  m i j n  l a t e r  i s  m e t  j o u  (s a m e n g e s t e l d  d o o r  E d w a r d  v a n  d e  Ve n d e l  e n  
g e ï l l u s t r e e r d  d o o r  R o t r a u t  S u s a n n e  B e r n e r  -  Q u e r i d o ,  2 0 0 4)

over de dichter
Frank Adam (1968) schrijft voor kinderen en volwassenen: verhalen, gedichten, theater, recensies 

en nog veel meer. Hij begon aan een bundel kinderpoëzie toen zijn zoontje Dante vroeg wanneer  

hij eens iets voor hem zou schrijven. Hij schrijft gedichten over kinderen die kattenkwaad uithalen, 

maar even goed over filosoferen en, natuurlijk, over lief zijn. Zijn verzen werken het best wanneer  

ze eenvoudig en heel juist een gevoel of een gedachte vatten.

voor het lezen 
  Vraag de leerlingen hun ogen te sluiten Laat hen luisteren naar herkenbare zeegeluiden.

Tip: http://www.youtube.com/watch?v=DSdkr2eZ1Is

Wat hoor je? Wat roept dit bij je op? Welke beelden kan je je hierbij voor de geest halen?  

Wat kan je voelen of aanraken als je daar bent? Hoe ruikt het daar? Welke smaak hoort daarbij?

  Laat de geluiden nog eens horen en vraag de leerlingen om opnieuw te luisteren met hun ogen 

toe en er met hun handen een passende beweging bij te maken. Observeer de leerlingen.  

Kijk of er leerlingen zijn die een soort roerende beweging maken.

http://www.youtube.com/watch?v=DSdkr2eZ1Is
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  Vervolgens vraag je een aantal afzonderlijke leerlingen aan de klas te tonen welke beweging 

ze maakten en te vertellen waarom ze die beweging maakten. Probeer ervoor te zorgen dat er 

enkele roerende bewegingen bijzitten.

  Lees dan het gedicht voor.

na het lezen 
  Waarmee vergelijkt de dichter het klotsen van de zee?

Wat zijn de gelijkenissen tussen de zee en de soep? Wat zijn de verschillen? (‘Ze klotsen en 

smaken zout, maar een kom soep is veel kleiner en er is een persoon die erin roert.’)

  Welke klanken vallen op in het gedicht? Zijn er woorden die rijmen? (‘klotsen - rotsen, idee - zee’) 

Welke klanken uit het midden van een woord worden een aantal keer herhaald? (‘oe: vloed - roeren 

- soep, e: eb - kent - recept, o: klotst - morst. Daarbij wordt ook de ‘st’ herhaald.’) 

Het spelen met klanken zorgt voor muzikaliteit in het gedicht.

  Dichters houden van herhalingen, die brengen ritme in het gedicht. Welke herhalingen zijn er hier 

te vinden? (‘Drie strofen beginnen met ‘Eb en vloed’. In strofe 3 en 4 worden er een reeks vragen 

gesteld die telkens de vorm hebben van ‘Wie…er…?’’) 

  Waarom zegt de dichter in strofe 3 ‘Eb en vloed - vloed en eb’? Wat roept dit op? (‘omkering, 

heen en weer gaan, klotsen: net zoals de zee’)

  De vragen in strofe 4 volgen elkaar sneller op dan in strofe 3, wat ervoor zorgt dat het ritme 

opgedreven wordt, zoals ook de golven elkaar sneller en sneller opvolgen. De dichter probeert 

met de ordening van zijn woorden en de structuur van het gedicht de bewegingen en klanken  

van de zee weer te geven.

aan de SlaG
  Laat de leerlingen in groepjes een klankdecor bedenken bij dit gedicht. Een of twee kinderen 

zeggen de tekst, de andere groepsleden maken er passende achtergrondgeluiden bij. Je kan  

nog een stap verder gaan en er een expressieve beweging of bewegingsreeks bij laten verzinnen.

  Dit gedicht heeft bijzonder veel gemeen met rapmuziek (het spelen met klanken en ritme). Daag 

de kinderen uit om hun eigen rapversie te maken van dit gedicht. Laat enkele voorbeelden van 

rapmuziek of ‘gerapte’ gedichten horen (meer inspiratie, zie: hieronder bij ‘Zin in meer muzikale 

poëzie in de klas?’). Geef hen Orff-instrumenten en laat hen experimenteren met ritmes. Ook 

klappen in de handen, tikken met de schoentippen of knippen met de vingers is toegestaan.

  Laat hen eventueel al rappend iets gelijkaardigs bedenken rond ‘bliksem en donder’ of ‘dag en 

nacht’.
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zin in meer muzikale poëzie in de klaS?
  De gedichten van Annie M. G. Schmidt werden verzameld in Ziezo: de 347 kinderversjes 

(Querido, 2006) met daarbij een dvd waarop de gedichten op originele, expressieve wijze worden 

gebracht in woord en beeld!

  In Méér met poëzie in de klas: muzische werkvormen bij ‘Mijn mond eet graag spinazie maar ik niet’ 

(Alamire, 2003) vormen vijf gedichten van Frank Adam het vertrekpunt om te werken rond muziek, 

drama, beeld, beweging en dans.

  Muzikale bewerkingen van o.a. ‘de Blauwbilgorgel’ (Cees Buddingh’), ‘De Pruimeboom’ 

(Hieronymus van Alphen) en ‘Thuis’ (Ted van Lieshout) vind je op de cd Van rijm tot rap (Stichting 

CPNB, 1998). •
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de stroom Van de wind
de wind brengt dingen in beweging, maar dwingt wie net in beweging is soms ook tot 

stoppen. al van in de Griekse oudheid en misschien zelfs van lang daarvoor wordt ‘de wind’ 

vaak gezien als een personage met menselijke karaktertrekken en met een eigen, vaak luide 

stem. in poëzie leidt de wind een eigen leven en kan je de wind horen, zien, voelen en wie weet  

zelfs ruiken…

mies Bouhuys en hans andreus zorgden voor de creatieve wind in de volgende gedichten.

lestip 1

de VliegeR

M i e s  B o u h u y s

3

Vlieger, vlieger, rode vlieger

voor wie ga je op de vlucht?

Verder, verder, altijd verder

door de blauwe zomerlucht.

Hoger ga je dan de vogels,

hoger dan die vliegmachien,

hoger dan de hoogste wolken,

tot geen mens je meer kan zien.

‘k Wou dat iemand mij eens even

op kon laten aan een touw,

om daar boven rond te zweven

en te schommelen naast jou.

Maar ik heb helaas geen vleugels

en geen jas van rood papier,

waar je in omhoog kunt vliegen.

Ach, daarom blijf ik maar hier.
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over de dichter
Mies Bouhuys (°1927 - †2008) schreef naast gedichten en kinderboeken ook scenario’s voor 

toneelstukken en televisieprogramma’s. In 1966 werd haar boek Kinderverhalen (Holland) bekroond 

tot Kinderboek van het Jaar, de voorloper van de Gouden Griffel. Als geëngageerde schrijfster wilde 

ze haar lezers vooral zelf doen nadenken, zonder belerend te zijn.

voor het lezen 
  Laat het lied ‘Verdronken vlinder’ van Boudewijn de Groot horen. Hou er een kort gesprek over, 

zonder het lied te analyseren.

na het lezen 
  Welke woorden zijn belangrijk in dit gedicht? Hoe laat de dichter die belangrijke woorden 

meer opvallen?

  Welk gevoel zit er in dit gedicht?

  Welke kleuren zitten er in het gedicht?

  Waarom wil die persoon ook eens opgelaten worden? Waar verlangt die persoon naar? 

Waarom zou dat kunnen zijn? (‘Die persoon wil eens even ver weg zijn van alles en iedereen…’)

  Wie verlangt dat ook wel eens en waarom?

  Lees het gedicht nog eens voor en laat dan het lied van Boudewijn de Groot nog eens horen.

Welke gelijkenissen zijn er tussen het gedicht en het lied? (‘Zowel in het gedicht als in het lied kijkt 

er iemand naar iets wat kan vliegen en verlangen ze ernaar om dat ook te kunnen, om te kunnen 

vluchten.’)

aan de SlaG 
  Postkaarten maken.

  Laat de leerlingen op stevig papier in postkaartformaat een ‘verre’ plek schilderen (hoog in 

de wolken, diep in het bos, tussen de sterren, in de woestijn) waar iemand alleen kan zijn. Toon 

eventueel enkele beelden van dergelijke plekken als inspiratie. Daarna plakken ze er een voorwerp 

of dier op dat naar die plek gevlucht is (een vlinder, een vlieger, een vogel, een raket, een ballon, 

een libel…). Hun ding of dier kunnen ze uitknippen uit een tijdschrift, uit een foto of uit een eigen 

tekening. 

Ter inspiratie kan je het boek De gele ballon van Charlotte Dematons tonen.
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lestip 2

het lied Van de stoRmwind

De wind die waait weer bar en boos,

die komt met windkracht negen 

uit ’t noordwesten aangestormd 

en niemand houdt ‘m tegen.

Een laatste fietser kromt z’n rug 

en doet z’n best te trappen, 

maar de wind loeit: Hoei, ik blaas je omver 

als jij niet af wilt stappen!

Er zwiepen takken door de lucht 

en deuren en ramen kraken 

en hoog en ijl klinkt ’t zingen van 

de antennes op de daken.

En waar de wind over ’t water raast, 

daar schuimen witte koppen 

alsof een reuzemixer daar 

de boel staat op te kloppen.

Maar eindelijk heeft de wind genoeg 

van al dat woeste waaien 

en wil weer vriendje met je zijn 

en je over de wangen aaien.

H a n s  A n d r e u s
U i t :  K i n d e r v e r s j e s  ( U i t g e v e r s m a a t s c h a p p i j  H o l l a n d ,  1975)

over de dichter
De kinderboeken van Hans Andreus (°1926 - †1977), pseudoniem van Johan Willem van der Zant, 

zijn meermaals bekroond. Voor zijn versjesbundel De rommeltuin (Holland) ontving hij in 1971 een 

Zilveren Griffel. 

 
voor het lezen 

�Toon enkele afbeeldingen van mensen die zich krommen tegen de wind. (zie: bijlage)

Vraag de leerlingen wat ze zien. Als ze ‘wind’ zeggen, ga daar dan verder op in: waar op de foto 

staat ‘de wind’? Hoe ziet ‘de wind’ eruit? Welke vorm of gedaante en welke kleur heeft hij?  

Als ze de mensen beschrijven, vraag dan waarom ze er zo uitzien: waarom staat hun haar zo 

schuin omhoog? Waarom lopen ze gebogen?
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na het lezen 
  Waarover gaat dit gedicht?

  Wie doet er allemaal iets in dit gedicht?

  Als je van dit gedicht een toneel zou willen maken, welke personages heb je dan nodig?

  ‘De wind’ is toch geen persoon, geen mens zoals wij. Waarom zou je dan toch iemand ‘de wind’ 

laten spelen in het toneel? Aan welke zinnen uit de tekst merk je dat ‘de wind’ van de dichter 

menselijke kenmerken kreeg? (‘die komt met windkracht negen uit ’t noordwesten aangestormd 

en niemand houdt ‘m tegen’, ‘maar de wind loeit: Hoei, ik blaas je omver als jij niet af wilt stappen!’, 

‘Maar eindelijk heeft de wind genoeg van al dat woeste waaien en wil weer vriendje met je zijn en je 

over de wangen aaien.’) 

De wind ‘komt aangestormd’, alsof hij kan lopen, hij spreekt en hij heeft menselijke gevoelens en 

verlangens (personificatie).

aan de SlaG 
  Laat de leerlingen fantaseren over hoe de wind eruit ziet, laat ze hem gestalte geven. Dit kunnen 

ze dan tekenen. Het kan ook zijn dat hij verschillende gedaanten aanneemt: zo ziet hij er misschien 

anders uit boven op de daken dan in de zee (met een reuzenmixer).

  Dit verhalende gedicht kan in stripvorm worden getekend.

  Laat de leerlingen een ervaringstunnel maken. Dit is een afgebakend parcours waar andere 

kinderen doorheen kunnen wandelen of kruipen om het gedicht te ervaren. Terwijl ze erdoorheen 

gaan, horen ze het gedicht en ontmoeten ze de wind… (buiten wandelend of fietsend, in huis,  

aan zee…) 

De leerlingen kunnen gebruik maken van fietspompen, blaasbalgen, misschien zelfs een 

haardroger of ventilator. Eerst is de wind heel woest en fel, maar aan het einde is hij lief en zacht. 

Hij wil de kinderen aaien en wie weet geeft hij hen een knuffel! •
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gedachtenstroom
in poëzie geeft een dichter zijn gedachten vorm. er is geen onderwerp te gek voor woorden.

Soms denkt een dichter na over zijn gedachten en de vormen die ze aannemen. eva Gerlach 

schreef precies daarover een gedicht.

lestip 1

stRoom

Altijd gaan mijn gedachten door me heen,

een drukke stroom, als ik lang genoeg stilzit en staar

kan ik hem zien, hoe hij door me heen stroomt vol vissen

en voeten van vogels. Daar

kan je veel mee doen, met je gedachten,

soms als ik me verveel wanneer ik moet wachten

speel ik gewoon in die stroom een spelletje Aanvang,

dat je de bal zo en zo, en tussen je armen,

en zesentwintig keer, tot Zitten toe;

dan is de tijd zomaar om.

Soms als ik kwaad word en gil staan ze allemaal stil

alsof ik een stuwmeer maak. Maar als ik verliefd ben,

zoals laatst op jou, dan is het

het allerleukst: hoe ze vliegen, net schuim over het water.

Net of je in de roll-over heel hoog dubbelslaat.

Ev a  G e r l a c h
U i t :  H e e  m e n e e r  E l a n d  ( Q u e r i d o ,  19 9 9)

4
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over de dichter
Eva Gerlach (°1948) is het pseudoniem van Margaret Dijkstra. Ze schrijft gedichten voor zowel 

kinderen als volwassenen. Met haar poëzie won ze tal van prijzen waaronder de  

P.C. Hooftprijs voor poëzie. In 2003 scheef ze de Gedichtendagbundel met daarin  

ongeveer tien nieuwe gedichten. 

voor het lezen 
  Vertel aan de kinderen dat je wel eens graag in hun hoofd zou kijken om te zien hoe hun gedachten 

eruit zien.  

Wist je dat gedachten allerlei vormen kunnen aannemen en dat ze dingen kunnen doen?  

Als ik blij ben, zijn mijn gedachten zo van die ballonnen met gas erin, die altijd maar omhoog willen. 

Ze hebben dan vrolijke kleuren. Met zulke gedachten loop ik precies met mijn hoofd in de wolken. 

Maar soms ben ik verdrietig en heb ik sombere gedachten. Dan zijn ze een donkere 

modderstroom.

  Geef de leerlingen vervolgens een kaartje met een woord erop uit de lijst hieronder en vraag hen 

om iets te vertellen over hun gedachten (die ze al eens gehad hebben of zouden kunnen hebben), 

waarbij hun gedachten er zo uitzien of dat doen.

Ze zien eruit als: Wat ze doen:

confetti

een raceauto

een spinnenweb

slagroom

muziek

een lichtje

een doolhof

een fladderend vogeltje

onweer

een gevangenis

een open raam

een bloemenweide

een riviertje

een ballenbad

de zee

boksen

struikelen

vliegen

spartelen

vallen

springen

aarzelen

rollen

wuiven

stilstaan

dansen

verdrinken

huppelen

varen

tuimelen

Lees dan het gedicht voor.

na het lezen 
  Toon een aantal afbeeldingen en vraag of ze al dan niet bij het gedicht passen.

Lees het gedicht eventueel een tweede keer voor of geef het hen op papier. 

Welke gevoelens zitten er in het gedicht? Welke gedachten komen daaruit voort?

  Maak met de kinderen een mindmap rond gevoelens. Stuur erop aan dat er veel variatie is 

en dat leerlingen ook gemengde gevoelens proberen benoemen.
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  basisgevoelens: blij, boos, bang, verdrietig

   andere gevoelens: teleurgesteld, opgelucht, nieuwsgierig, verliefd, zenuwachtig, ontroerd, 

gespannen, opgetogen, gelukkig, onthutst, verward, verbaasd, argwanend, verlegen, dank-

baar, trots, verveeld, geïrriteerd/geërgerd, zelfzeker, onzeker…

De leerling mag er ook telkens een situatie bij vertellen waarin die emotie ervaren werd.

  Vraag de leerlingen welke gevoelens aangenaam zijn en welke er minder aangenaam zijn. 

Zet een + of een - bij de gevoelens.

aan de SlaG 
  Laat de leerlingen per twee een aangenaam en een minder aangenaam gevoel uitkiezen uit 

de mindmap. Leg allerlei afbeeldingen op een tafel. Per duo kiezen ze twee afbeel dingen, één  

voor elke geselecteerde emotie. Aan de hand van hun gevoelens en afbeeldingen, mogen de 

leerlingen nu zelf iets schrijven over hun gedachten, bijvoorbeeld:

  - Soms als ik … (minder aangenaam gevoel)

  - Maar als ik … (aangenaam gevoel)  •



24
woordenStroom

woordenstroom
Soms komen de woorden heel gewoon, soms komen ze heel apart. Soms zijn ze met veel, soms 

komen ze druppelsgewijs.

lestip 1

op naaR de top

ik

ik ren

ik ren rap

ik ren rap naar

ik ren rap naar de

ik ren rap naar de top

ik ren rap naar de top toe

ik ren rap naar de top

ik ren rap naar de

ik ren rap naar

ik ren rap

ik ben

moe.

r i e t  W i l l e
U i t :  T i k k e n  t e g e n  d e  m a a n  ( s a m e n g e s t e l d  d o o r  J o k e  v a n  L e e u w e n  -  O n s  E r f d e e l ,  2 010 )

5



25
woordenStroom

over de dichter
Riet Wille (1954) schrijft makkelijk lezende kinderboeken, humoristische poëzie en toneel.  

Als talige en beeldende kunstwerkjes vormen haar gedichten een mooie introductie

op het verfijnde taalspel en de speciale vormgeving in de poëzie.

voor het lezen 
  Ga met de leerlingen in een kring zitten. Zeg aan de leerlingen dat jullie samen een heel kort 

verhaal zullen verzinnen. Jij geeft de eerste twee woorden, de persoon die links van je zit herhaalt 

die twee woorden en voegt daar een woord aan toe en zo verder.

Het is niet de bedoeling een hele lange zin te maken, zodat elke leerling een woord kan toevoegen. 

Op een gegeven moment maak je duidelijk dat de zin klaar is.

Geef eerst enkele voorbeelden.

Bv.   ‘Ik zing’  ‘Ik zing luid als ik onder de douche sta.’ 

  ‘Ik eet’   ‘Ik eet graag spinazie en druiven.’

Telkens nadat je met de leerlingen zo’n zin geconstrueerd hebt, vraag je hen wat het gevolg  

zou kunnen zijn.

Bv.  ‘Ik zing luid als ik onder de douche sta.’   Ik word hees.

  ‘Ik eet graag spinazie en druiven.’   Ik blijf gezond.

  Een andere mogelijkheid is dat je het gedicht van Riet Wille meteen voordraagt en uitbeeldt, 

bij voorkeur op een trap. (Je gaat een trede omhoog en zegt ‘ik’, dan weer naar beneden,  

dan twee treden ‘ik ren’, dan weer naar beneden, enzovoort.

na het lezen 
  Toon het gedicht en vraag hoe het eruit ziet. Waarom heeft de dichter het zo opgeschreven? 

Dit noemen we een figuurgedicht, een gedicht in een bepaalde vorm.

  In het gedicht zijn er eigenlijk maar twee ‘echte’ zinnen. Welke twee? ‘ik ren rap naar de top toe’ 

en ‘ik ben moe’. Wat is het verband tussen die twee zinnen? (‘oorzaak - gevolg’)

  Als ik die twee zinnen na elkaar zeg, wat valt er dan op? (‘Ze rijmen.’)

aan de SlaG
  Je kan het gedicht ook voordragen zonder dat je op de trap loopt. Hoe zou je dan de 

hoogteverschillen kunnen weergeven? Hoe kan je hoogteverschillen laten horen?  

(‘toonhoogtes’) Laat de leerlingen het gedicht voordragen terwijl ze van laag naar hoog en terug 

naar laag gaan op een klokkenspel of iets dergelijks. Elk woord is een toon. 

Ze kunnen ook met hun stem elke regel op een andere toonhoogte zeggen. 

Een mooi beeld en geluid verkrijg je door dertien leerlingen op een rij te zetten, met de grootste  

in het midden, van klein naar groot weer naar klein. Als dan elke leerling een regel van het gedicht 

zegt, geeft dat een leuk effect (al dan niet met verschillende toonhoogtes).
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�Je kan de leerlingen ook zelf een gelijkaardig figuurgedicht laten schrijven.

Ingrediënten: een passende figuur, oorzaak-gevolg relatie en (eventueel) rijm of assonantie 

Bij jonge kinderen kan je hen op weg helpen en hen dan verder laten aanvullen. 

Bv.

ik

ik eet

ik eet graag

ik eet graag lekker

ik eet graag lekker bruin brood

ik eet graag lekker bruin

ik eet graag lekker 

ik eet graag

ik word
groot 

•
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mensenstroom
niets is actueler dan de stroom van mensen. elke dag opnieuw worden we er op zoveel 

manieren mee geconfronteerd. we staan in de file of horen erover op de radio. kinderen 

stromen toe op school en stromen ’s avonds weer uit. mensen staan in de rij aan de kassa  

van de supermarkt. op tv zien we beelden van manifestaties of van mensen op de vlucht.  

ook feestjes allerhande brengen een heleboel mensen op de been. de mensenstroom komt 

op gang door een positieve of negatieve situatie, die ons diep raakt. hopelijk laat het gedicht 

hieronder, geschreven door een twaalfjarig meisje, niemand onberoerd. dat ook poëzie 

mensen in beweging mag brengen!

lestip 1

een zee Van lichtjes
mensen VieRen een festijn.

Elders:

Duizenden gezichtjes

Die ook gelukkig willen zijn.

K i m  M u y l d e r m a n s
U i t :  14 e  p o ë z i e w e d s t r i j d  M e r c h t e m  ( J e u g d  e n  P o ë z i e  v z w  S o e t e n d a e l l e  M e r c h t e m ,  19 9 4)

voor het lezen 
  Op 31 oktober 2011 werd de zevenmiljardste wereldburger geboren. Er zijn nog nooit zoveel 

mensen tegelijk in leven geweest op onze aardbol als nu. De omstandigheden waarin deze 

mensen leven zijn wel zeer verschillend. Vraag de leerlingen wat zij hierover weten  

(met de focus op kinderen) en hou er een kort klasgesprek over.

6
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na het lezen 
  Toon foto’s van allerlei feesten van over de hele wereld en laat de leerlingen vertellen wat ze zien 

op de afbeeldingen en of die mensen gelukkig zijn. Bij welk stuk van het gedicht passen die foto’s? 

Tip: het boekje Feest! Overal ter wereld van 11.11.11

  Toon afbeeldingen van mensen op de vlucht, mensen in vluchtelingenkampen, mensen in 

rampgebieden, oorlogsgebieden, daklozen…  

Wat zie je op deze foto’s? Wat zou er gaande kunnen zijn? Bij welk stuk van het gedicht passen 

deze foto’s?

  Waarom zou de dichter deze twee soorten situaties (feesten en noodsituaties) in één gedicht 

hebben samengebracht? Wat zou haar bedoeling kunnen zijn daarmee?

aan de SlaG 
   12-12

12-12 is een vereniging die mensen van over de hele wereld helpt in nood. Het verenigt 5 

verschillende organisaties, waaronder bijvoorbeeld Unicef, die in een noodsituatie  

samenwerken om alle mensen in België op te roepen om geld in te zamelen.  

 

Zij zorgen er ook voor dat het geld in de juiste handen terecht komt, zodat de mensen in nood  

ook snel geholpen kunnen worden. Voorbeelden van acties van 12-12 zijn ‘Stop de Honger in 

Oost-Afrika’ en ‘Tsunami 12-12’. 

 

B r o n :  K a r r e w i e t  ( K e t n e t )  h t t p : // k a r r e w i e t . k e t n e t . b e / k e t n e t /s u b s i t e s / k a r r e w i e t / h t m l /a b c /12 3 . h t m l

Samenwerkende organisaties:

 Oxfam Solidariteit 

 Caritas International

 Handicap International

 Unicef België

 Dokters van de Wereld

enkele voorbeelden van acties:

   De derde graad van basisschool De Step in Beringen maakte pompoensoep en verkocht die. 

Verder verkochten ze ook zakjes ‘hongersnoten’ met een lekkere herfstnotenmix.  

De 332,5 euro die ze daaraan verdienden ging naar 12-12.

   Jasmijn vroeg in de uitnodiging voor haar verjaardagsfeestje om in plaats van een cadeautje 

mee te brengen, een envelop met geld in een doos te stoppen. Zo zamelde ze 215 euro in  

ten voordele van 12-12.

   De kinderen van het BuBaO in Landegem organiseerden een gesponsorde fietstocht.

   Wouter tekende en schilderde postkaarten die hij verkocht. De opbrengst van 134 euro 

ging integraal naar 12-12.

Meer acties op http://www.1212.be/nl/stophonger/kom-in-actie/alle-acties/page/list/list

Solidariteit
MÉDECINS DU MONDE

DOKTERS VAN DE WERELD

http://http://karrewiet.ketnet.be/ketnet/subsites/karrewiet/html/abc/123.html
http://www.oxfamsol.be/nl/
http://www.caritas-int.be/
http://www.handicapinternational.be/
http://www.unicef.be/nl/
http://www.doktersvandewereld.be/spip.php?lang=nl
http://www.1212.be/nl/stophonger/kom-in-actie/alle-acties/page/list/list
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Laat de leerlingen in groepjes samenwerken om een inzamelactie te bedenken en er een affiche  

bij te ontwerpen. Het gedicht mag uiteraard mee op de affiche staan. Laat hen naar hartenlust 

experimenteren met lettertype en -grootte, kleur, woordschikking enzovoort. 

Tip: de website van Stichting Plint (www.plint.nl).

  Selecteer uit hun voorstellen samen met de leerlingen (aan de hand van enkele vooropgestelde 

criteria) één of meerdere acties om die daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Kopieer en verspreid 

de affiches…
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meer poëzie in de kLas?
alle lessuggesties die voor eerdere Gedichtendagen zijn opgesteld, staan op de website van 

Gedichtendag: www.gedichtendag.com. daar vind je nog meer ideeën en handige links over  

poëzie (in de klas). 

BloemlezinGen met Gedichten voor kinderen

als heel de wereld een appeltaart was. Rijmpjes en gedichten

Leopold, Amsterdam, 2003

Samenstelling: Anne de Vries

als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is

Querido, Amsterdam, 2000 (hernieuwde uitgave)

Samenstelling: Bianca Stigter en Tine van Buul

de dichter is een tovenaar. 175 Gedichten voor kinderen

Averbode, Kampen, 2001

Samenstelling: Jan Van Coillie

de nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten

Prometheus, Amsterdam, 2007

Samenstelling: Gerrit Komrij

er staat een taart in lichterlaaie! De 120 leukste gedichten voor kinderen

Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2004

Samenstelling: Jan Van Coillie

7
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Fluit zoals je bent

Querido (Nederland)/ De Eenhoorn (België), Amsterdam/ Wielsbeke, 2009

Samenstelling: Edward van de Vendel

ik geef je niet voor een kaperschip met tweehonderd witte zeilen

Querido, Amsterdam, 1993

Samenstelling: Bianca Stigter en Tine van Buul

wat je ziet, zit in je hoofd

Davidsfonds/Infodok, Leuven, 2011

Samenstelling: Jan Van Coillie, Kristien Aertssen (ill.)

kwam dat zien! kwam dat zien! Querido’s poëziespektakel 1

Querido, Amsterdam, 2008

Samenstelling: Ted van Lieshout

 

ik wil een naam van chocola. Querido’s poëziespektakel 2

Querido, Amsterdam, 2009

Samenstelling: Ted van Lieshout

wie heeft hier met verf lopen smijten? Querido’s poëziespektakel 3

Querido, Amsterdam, 2010

Samenstelling: Ted van Lieshout

vijf draken verslagen. Querido’s poëziespektakel 4

Querido, Amsterdam, 2011

Samenstelling: Ted van Lieshout

tikken tegen de maan. Vijftig kindergedichten uit Nederland en Vlaanderen

Ons Erfdeel, Rekkem, 2010

Samenstelling: Joke van Leeuwen

toen de duisternis viel, heb ik ze opgeraapt

Lannoo, Tielt, 2009

Samenstelling: Annemie Leysen

van alphen tot zonderland

De Nederlandse kinderpoëzie van alle tijden

Querido, Amsterdam, 2000

Samenstelling: Anne de Vries
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over werken met poëzie in de klaS

Boekje open over gedichten met kinderen

Frank Eerhart 

Dordrecht, De Inktvis, 1998

het huis lijkt wel een schip. Handleiding voor het poëzieonderwijs op de basisschool

Jacques Vos 

Baarn, HB uitgevers, 2002

poëzie graag! Werken met gedichten in de kleuterklas en de basisschool

Jan van Coillie, Averbode, Altoria, 1990

poëzie ontdekken. Gedichten in de klas

Jan van Coillie, Averbode, Altoria, 2005

taaleducatie met versjes en gedichten. Praktijkboek kansrijke taal

Henk Hansema en Monique Hansema, Baarn, HB uitgevers, 2002

archieF leSSuGGeStieS
Alle lessuggesties die voor eerdere Gedichtendagen zijn opgesteld, zijn te vinden op de 

Gedichtendagwebsite, www.gedichtendag.com. Daar zijn meer waardevolle ideeën en 

opmerkingen over poëzie en poëzie in de klas te vinden, waaruit u in het kader van Gedichtendag  

of op andere momenten in het schooljaar kunt putten. •
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coLofon 
Deze lesbrief is een uitgave van Stichting Poetry International en Stichting Lezen Vlaanderen,  

ter gelegenheid van de dertiende Gedichtendag op donderdag 26 januari 2012.

Tekst: Tinneke van Bergen

Redactie: Stichting Lezen Vlaanderen

Vormgeving: DSGN.FRM

Stichting Poetry international

Eendrachtsplein 4

NL-3012 LA Rotterdam

telefoon +31 (0)10 282 27 77

www.poetry.nl / www.poetryinternational.org / www.gedichtendag.com

 

Stichting Lezen Vlaanderen

Frankrijklei 130/4

B-2000 Antwerpen

Telefoon +32 (0)3 204 10 00

www.stichtinglezen.be / www.villakakelbont.be

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Poetry International, en in het bijzonder van de 

lessuggesties, meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.gedichtendag.com of stuur een e-mail 

naar gedichtendag@poetry.nl. Ook uw reactie op en opmerkingen naar aanleiding van deze 

lessuggesties ontvangen wij graag op dit e-mailadres.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van Stichting Lezen Vlaanderen? Schrijf dan in op het 

maandelijkse e-zine via www.stichtinglezen.be. Bent u graag goed geïnformeerd over kinder- en 

jeugdliteratuur? Schrijf dan in op het e-zine via www.villakakelbont.be.
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http://www.poetryinternational.org
http://www.gedichtendag.com
http://www.stichtinglezen.be
http://www.villakakelbont.be
http://www.gedichtendag.org
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