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LESTIPS 
BASISONDERWIJS

Inleiding: Van poëzie leer 
je beter rekenen
Hans en Monique Hagen

Monique en Hans Hagen geven tal  

van handige tips om poëzie in de klas 

te brengen en vertellen waarom dit  

zo belangrijk is. De inleiding bevat 

daarnaast een groot aantal boektitels 

voor wie geïnspireerd raakt. Als je  

vandaag iets leest, lees dan deze 

inleiding!

inhoud
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inhoud

LESTIP 1 
KUNST 

Rudy 
Kousbroek

Kunst

De O zeggen
Met je mond dicht,
Is niet eenvoudig;
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Praten over kunst, kunstjes, kunst-

stukken. Het gedicht uitproberen. 

Bij het gedicht een filmpje maken.

Extra benodigdheden

Geen specifieke voorbereiding 

nodig. Per vijftal kinderen is er een 

smartphone nodig waarmee een video 

gemaakt kan worden, voor elk vijftal 

het gedicht van Kousbroek op papier, 

tekenvellen, potloden, viltstiften,  

digibord om filmpjes te vertonen.

Tijdsduur

60 minuten

Auteur lestip

Jos van Hest

p 
12

LESTIP
KLEUTERS

Joke 
van Leeuwen

Lijmen

Ik had drie beestjes,
drie beestjes van steen.
Een vogeltje.
Een veulentje.
Een varkentje.
(...)

Op veler verzoek dit jaar voor het 

eerst: een les speciaal voor de kleu-

ters. In een kleuterklas komen liedjes 

en versjes natuurlijk dagelijks langs, 

maar wordt er wel eens stilgestaan  

bij wat klank nu eigenlijk is?  

Deze les helpt je op weg!

p 
9
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LESTIP 3 
LANGER DAN JE LEVEN

Jaap 
Robben

Langer dan je leven

Er bestaan zo veel mensen
dat zelfs al staat iedereen
netjes naast elkaar
in rijtjes voor hun huis
op het trottoir
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Praten over het gedicht, over handen 

geven en krijgen, het ritueel van het 

groeten, high five.

Extra benodigdheden

A4-papier, potloden of viltstiften, 

smartboard met YouTube-toegang.

Tijdsduur

60 - 90 minuten

Auteur lestip

Jos van Hest

p 
16

inhoud

LESTIP 2 
KOPPIG 

Moustafa 
Stitou

Koppig

-En, wat zien we?
-Een konijn natuurlijk!
-Een konijn. En?
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Het gedicht ontdekken door het op 

verschillende manieren hardop te 

lezen. Voordracht oefenen.

Gedicht aan beeld, inspiratiebron 

koppelen. Op verschillende manieren 

kijken. Filmpje zien over dezelfde 

inspiratiebron. Poster met beeld en 

tekst maken.

Extra benodigdheden

Digibord en internetaansluiting,  

kopieën van het gedicht, kleine teken-

blaadjes, grote tekenvellen, potloden, 

verf, viltstiften.

Tijdsduur

90 minuten

Auteur lestip

Jos van Hest

p 
14
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LESTIP 5 
THIS VARKENTJE

Edward 
van de Vendel

This varkentje

There was this varkentje 
from Holland,
and this varkentje 
had a dream.
He wanted to be 
a turnkampioen,
but zijn voetbalvarkentjes-
team said: What? 
That is for whatjes!
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Zelfvertrouwen, positieve bevestiging, 

anders zijn, filosoferen, schrijven, 

nieuwe woorden leren.

Extra benodigdheden

Werkblaadje voor iedere leerling, 

scharen, kleurpotloden.

Voor de uitgebreidere opdracht: 

camera, smartphone, tablet, statief.

Tijdsduur

40 minuten

Auteur lestip

Jeugd en Poëzie

p 
22

inhoud

LESTIP 4 
LEPELTJESSONNET 

Ted 
van Lieshout

Lepeltjessonnet

We zeggen het nou voor
de laatste keer, hoor, want
we hebben
(...)

Onderwerpen en activiteiten

Onderwerp: sprekende voorwerpen.

Activiteiten: taalspel, schrijf- en/of 

spreekopdracht, kindvriendelijke  

en creatieve multimedia-opdracht 

(taal en beeld).

Extra benodigdheden

Verzamel vooraf een aantal typische 

gebruiksvoorwerpen uit het dagelijkse 

leven. Voor de multimedia-opdracht is 

het handig als er één of meer tablets 

of iPads gebruikt kunnen worden.

Tijdsduur

40 - 75 minuten

Auteur lestip

Tinneke van Bergen

p 
19
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inleiding

wat weegt

een vel A4 papier
wat weegt
een druppel inkt
hoe zwaar
is digi-taal

al leest men
woorden
van gewicht
een klein gedicht
blijft altijd

vederlicht

wat weegt Hans & Monique Hagen

In: Ik zoek een woord, 167 gedichten over taal 
(Querido, 2013)
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inleiding

VAN POËZIE LEER JE BETER REKENEN
MONIQUE EN HANS HAGEN

Gedichten zijn een soort taalextracten: 
korte, nauwkeurig geformuleerde verhalen.  

Vaak moet je over een gedicht wat langer na-

denken dan over een verhaal. Dichters zetten je 

op het verkeerde been door beeldspraak of door 

woorden en wendingen die je niet verwacht —  

niet in een dikke pil van driehonderd bladzijden, 

maar op de vierkante centimeter.

Waaraan herken je een gedicht? Ritme, wel of 

geen rijm, afgebroken regels, het ontbreken van 

leestekens, indeling in coupletten, herhaling van 

woorden of zinnen, witregels die willekeurig lijken 

neergesmeten ...? Het kan allemaal. Er zijn zelfs 

gedichten die alleen uit beeldtaal bestaan.

 

Poëzie in de klas moet! Het leert kinderen dat je 

kunt spelen met woorden. Sporten maakt je lijf 

soepel, door poëzie word je lenig met taal. Een 

gedicht kan je helpen om woorden te vinden bij 

bijzondere gebeurtenissen in het leven. Niet voor 

niets grijpen mensen naar poëzie als woorden te-

kortschieten. Bij geboortes, liefdesverklaringen, 

trouwpartijen, of als er een dierbare overlijdt. 

Een klein gedicht kan iets zwaars draaglijk ma-

ken, misschien zelfs vederlicht. 

Poëzie is van onschatbaar groot 
belang bij de ontwikkeling van een rijk 
taalgebruik en taalbegrip. Dat klinkt als  

een loos reclamepraatje, maar er is weten- 

schappelijk onderzoek naar gedaan. In haar  

doctoraalscriptie Poëzie en taal in het  

basisonderwijs analyseert Nina Wassink een 

aantal van die onderzoeken. En wat blijkt?  

Van poëzie leer je zelfs beter rekenen. Een aantal 

belangrijke conclusies op een rij – argumenten 

genoeg om poëzie-sceptici over de streep  

te trekken:

Systematisch werken met poëzie in de klas   

+ heeft een positief effect op de geletterdheid  

 van kinderen — ze ontwikkelen hun  

 leesvaardigheid.   

+ heeft een positief effect op het vocabulaire  

 van kinderen.   

+ versterkt de verbeeldingskracht en  

 het creatieve denken.

+ leert kinderen bewuster metaforen gebruiken,  

 dat helpt hen bij het communiceren van  

 gedachten en gevoelens.   

+ bevordert discussies over emotionele kwesties.  

 Het moedigt het delen van emoties aan  

 en geeft kinderen nieuwe mogelijkheden  

 om zich te uiten — daardoor draagt poëzie  

 bij aan de ontwikkeling van de emotionele  

 intelligentie.

+ leert kinderen dubbelzinnigheden in taal  

 te herkennen: ze zien dat er vaak meerdere   

 interpretaties mogelijk zijn. Dit inzicht leidt tot  

 een beter begrip bij standpunten van anderen.    

+ Door gedichten te schrijven leren kinderen  

 om in symbolen te denken en om abstract te  

 denken — dat hebben ze o.a. nodig bij rekenen.

“Lezen is denken met andermans hoofd,” 

zei Schopenhauer, en dat geldt zeker voor  

poëzie. Het vergroot het begrip van de wereld 

om je heen. Die wereld verandert in een hoog 

tempo. Hoe beter we in ons eigen en elkaars 

hoofd leren kijken, hoe meer kans dat we  

anderen begrijpen en respecteren.

Naast al dat belang zou je haast vergeten  

dat je door gedichten kunt ervaren hoe leuk 

taal eigenlijk is. Hoe je ermee kunt spelen. 

Het kost weinig tijd en moeite om poëzie- 

en taalspelletjes op te nemen in de dagelijkse 

routine in de klas. Voor bijna elke gebeurtenis 

is wel een passend vers te vinden. Van nieuwe 

schoenen, boosheid of jaloezie tot pesten, 

verliefd zijn of lekker eten ... Kortom: over alles 

wat een mens tegenkomt.

Lees elke dag een gedicht! Of liever nog: 

lees er een paar. Zo gevarieerd mogelijk. Ernstig, 

grappig, moeilijk, makkelijk ... Laat de leerlingen 

zelf ook gedichten uitkiezen en voordragen,  

van (on)bekende dichters of van zichzelf.

Stel daarna een paar korte vragen, bijvoorbeeld:   

+ Welk woord of welke zin vind je mooi klinken?

+ Begrijp je alles? Laat de kinderen het elkaar   

 uitleggen.   

+ Wat voor gevoel krijg je erbij?

+ Aan wie zou je het kunnen geven?      

+ Wat zou je erbij tekenen?

+ Kun je een nieuwe titel bedenken?  

+ Welke muziek past erbij?

De Stichting Kansrijke Taal heeft fantastisch  

lesmateriaal ontwikkeld om met gedichten  

te werken. Drie koffers met Gedichtenwolkjes  

voor de groepen 3/4 (1ste/2de leerjaar),  

5/6 (3de/4de leerjaar) en 7/8 (5de/6de leerjaar).  

In elke koffer zitten twee sets van 27 kaartjes  

met verrassende, inhoudelijke vragen die je bij elk 

gedicht kunt stellen. Je kunt de vragen klassikaal 

gebruiken, maar de kinderen kunnen er ook zelf  

of in groepjes mee spelen.
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Zelf poëzie schrijven kan kinderen veel plezier 

geven. Bespreek eerst waaraan je een gedicht 

herkent, waarom je een tekst een gedicht noemt. 

“Poëzie is de kunst om de zee in een glas te 

vangen,” zei de Italiaanse schrijver Italo Calvino. 

Deze zin laat zien wat een gedicht in essentie is. 

Je vertelt iets groots en belangrijks, en daarvoor 

heb je weinig ruimte nodig, maar één glas. 

En toch zie je die zee helemaal voor je, onstuimig 

of kalm, als vriend of als vijand.

Een thema kan helpen bij het schrijven. Neem 

als uitgangspunt bijvoorbeeld een belangrijke 

herinnering aan een gebeurtenis, plaats of 

voorwerp (je eerste keer logeren, een zoek-

geraakte knuffel, je moeder kwijt zijn in de 

speeltuin, een overleden dier).

Rijm is niet nodig bij poëzie! Dat kan niet  

genoeg benadrukt worden. Misschien moet 

rijmen zelfs verboden worden bij beginnende 

dichters. Dwangmatig zoeken naar rijmwoordjes 

is contraproductief als je een inhoudelijk sterk 

gedicht wilt schrijven. Je vergeet erdoor wat je 

wilt vertellen. Een gedicht hoeft niet precies te 

kloppen met de werkelijkheid! Overdrijven mag, 

het moet zelfs! Maak het mooier, zieliger, grap-

piger. Verzin er dingen bij. Bedenk nieuwe woor-

den. Een paar praktische tips bij het schrijven:   

Maak korte zinnen.  Herhaal woorden of zinnen 

die je mooi of belangrijk vindt.  Gebruik beelden-

de (werk)woorden: de wind huilt, de zee brult, 

een vurig verhaal.  Bedenk veel titels als je klaar 

bent: vraag anderen welke titel zij het beste 

vinden en waarom.  Streep als je klaar bent alle 

woorden weg die niet per se nodig zijn, daar 

wordt het gedicht meestal beter van.

Een dichter schildert met woorden.  
Het is prachtig om de kracht van taal te leren 

kennen door poëzie. Als kinderen de kans krijgen 

om veel gedichten te lezen en te schrijven,  

ontdekken zij dat ook. 

“Hiervoor dacht ik dat dichten saai was en dat 
het allemaal suffe mensen waren die gedichten 
schreven, maar het zijn niet alleen suffe mensen 
die gedichten schrijven, ook wel levendige  
drukke en aardige mensen. Verder heb ik ook  
geleerd dat gedichten meestal een link naar  
de realiteit hebben, maar dat er een paar  
aanpassingen aan zijn gedaan die het sprookjes-
achtig maken. Ik dacht eerst ook dat gedichten 
altijd voor kleine kinderen of voor oude mensen 
waren, maar er zijn ook gedichten die leuk  
zijn voor jonge mensen en tieners.” 

Reactie van Ilan (12) na een poëzieles van 

Hans Hagen.

Handige boeken voor poëzielessen
Kat in ’t bakkie, rijmen is een makkie -   

Hans Kuyper (Leopold, 2008)

Rond vierkant vierkant rond, de beeldsonnetten -   

Ted van Lieshout (Leopold, 2015)

 

Het Poëziepaleis organiseert elk jaar een 

dichtwedstrijd voor leerlingen van de 

basisschool. De honderd mooiste gedichten 

worden gebundeld. 

> www.poeziepaleis.nl 

Kinderen kunnen hun gedichten ook sturen 

naar kindergedicht.nl en pretparkpoëzie.nl.

En als je niet een heel gedicht wilt schrijven, 

maar wel het ontbrekende woord wilt raden: 

raadgedicht.nl

inleiding

Meer over Hans en Monique Hagen
Hans en Monique Hagen schrijven al bijna dertig jaar voor kinderen. Hun bekendste dichtbundel  

is Jij bent de liefste, waarvan ruim 250.000 exemplaren verkocht werden. Ze schreven samen  

ook een informatief boek over paarden: Het paardenboek. Samen hebben ze met honderden  

klassen poëzieprojecten gedaan – van peuterspeelzaal tot gymnasium. De laatste jaren werkten  

ze bijvoorbeeld op scholen in Beijing, Shanghai, Keulen, Antwerpen, Brussel en Oman.
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lestip kleuters

Lijmen

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 vargeltje.

Lijmen Joke van Leeuwen

In: Ozo heppiejer
(Querido, 2012)
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LESTIP KLEUTERS 
LIJMEN 

Over de auteur
Joke van Leeuwen (°1952) is schrijfster, dichter, 

illustrator en performer. Ze werd geboren in 

Den Haag en woonde in Amsterdam, Brussel en 

Maastricht. Momenteel woont ze in Antwerpen, 

waar ze in 2008 en 2009 stadsdichter was. Het 

is dus zeer terecht dat ze zichzelf een Nederbelg 

noemt. Ze heeft al tal van prijzen in ontvangst 

mogen nemen en is dan ook heel bekend in 

Vlaanderen, Nederland en ver daarbuiten.

Voor het lezen (15 - 20 minuten)
Ga met de kinderen in een kring zitten en zet in 

het midden allerlei (speelgoed-)dierenfiguurtjes.

Hou een kringgesprek over dieren en stel 

richtvragen zoals: Wie heeft er dieren thuis? 

Welke dieren? Wie is er al eens in de dierentuin 

geweest? Of op een boerderij? Welke dieren zag 

je daar? Wat is je lievelingsdier? 

Als er dieren op school zijn, breng die dan ook 

zeker ter sprake.

Heb je leerlingen in de klas met een andere thuis-

taal? Dan is het leuk om een aantal diersoorten 

ook in hun taal te benoemen. Vraag bijvoor-

beeld aan de ouders om ’s morgens even in de 

klas te komen. Laat de dieren noteren op een 

affiche waarop in verschillende kolommen dieren 

afgebeeld staan. Vergeet niet te vragen hoe die 

woorden uitgesproken worden. Als het een taal 

is met een ander alfabet, dan kan je de woorden 

fonetisch (laten) opschrijven.

Laat de kinderen elk dier dat ter sprake komt in 

het kringgesprek ook tonen door een dierenfi-

guurtje te nemen. Betrek er op dat moment de 

andere talen bij. Naargelang hoeveel dieren de 

kinderen al kennen/kunnen benoemen kan je 

er verder op ingaan door het mannetje en het 

vrouwtje te benoemen en het jong (bijv. paard: 

hengst – merrie – veulen).

Doe vervolgens enkele spelletjes om de dier-

soorten in te oefenen. Je kan daarbij oefenen 

op auditieve analyse en synthese. Mogelijke 

spelletjes zijn:

+ Je zegt het woord gesplitst in lettergrepen en  

 de kinderen zoeken het juiste dier, bijv. var-ken.

+ De kinderen zoeken dieren met een bepaal- 

 de beginklank (bijv. zoek dieren met een ‘p’:  

 paard, pinguin …), of met een bepaalde begin- 

 lettergreep (bijv. zoek een dier dat begint met  

 ‘ko’: konijn, koala, kolibri …).

+ De kinderen zoeken dieren waar een bepaalde  

 klank of lettergreep in voorkomt (bijv. zoek 

 dieren met een ‘o’: olifant, vogel, koala,  

 krokodil … of waar ‘li’ in voorkomt: olifant,   

 kolibri ...)

+ De kinderen zoeken dieren die rijmen op  

   een bepaald woord (bijv. een dier dat rijmt  

   op draai: haai, papegaai …). 

Voorlezen of een verhaal brengen op de vertel-

tafel is uiteraard ook een uitstekende manier om 

veel diersoorten aan te brengen in een context 

en met visuele ondersteuning. In de bibliografie 

vind je een aantal titels van bruikbare kinder- 

boeken over dieren.

 

Nog een spel, naar analogie met ‘Ik ga op reis 

en ik neem mee …’ is ‘In het dierenpark zie ik …’. 

Je begint met één dier en om de beurt voegen 

de kinderen er één toe aan het lijstje. Ze nemen 

dan ook een dierenfiguurtje en zetten de reeds 

genoemde dieren zo bij elkaar. Laat de kinderen 

eventueel een naam bedenken die rijmt op de 

diersoort, bijv. Korneel de kameel, Isa de panda, 

Sandra de zebra, Eray de haai, etc.

Tip voor meertalige klassen: vraag aan de kinde-

ren om dit ook in hun thuistaal eens te doen.

Na het lezen (15 minuten)
Wat vinden jullie van het gedicht? (grappig,  

raar, ...) Over welke dieren gaat het gedicht? 

(vogeltje, veulentje en varkentje) Laat de kinderen 

die dieren selecteren uit de dierenfiguren. 

Wat is er gebeurd? (Ze zijn gevallen en in twee 

gebroken. Ze waren van steen. Ze zijn gelijmd, 

maar de stukken zijn niet helemaal juist aan 

elkaar gezet.) Je kan de dieren ook in twee hakken 

als je spreekt: vo-geltje, veu-lentje, var-kentje.  

De drie nieuwe dieren hebben telkens het begin 

van één dier en het einde van een ander dier.  

Volentje heeft het begin van …? (vogeltje)  

En het einde van …? (veulentje) 

Veukentje heeft het begin van …? (veulentje) 

En het einde van …? (varkentje)

Vargeltje heeft het begin van …? (varkentje)  

En het einde van …? (vogeltje)

lestip kleuters
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lestip kleuters

 
Aan de slag (15-30 minuten) 
Dieren maken in klei, plasticine of fimo

Tip: op Pinterest en YouTube vind je tal van 

voorbeelden en stappenplannen. Zorg ervoor 

dat er niet meer dan twee kinderen met 

eenzelfde dier zijn. Snijd of hak de dieren  

in twee voor ze droog of uitgehard zijn. 

Spel met halve dieren (als de dieren uit-

gehard zijn)  

Je kan hiervoor eventueel als opstap het boekje 

Krokofant van Mary Murphy gebruiken. Het is 

een flappenboekje waarbij de linker- en rech-

terflap telkens de helft van een dier bevatten. 

Wanneer je de flappen links en recht niet gelijk 

omdraait, krijg je een ‘nieuw’ dier op basis van 

twee halve bestaande dieren, bijv. links een halve 

krokodil en rechts een halve olifant = krokofant. 

Maak zo enkele ‘nieuwe’ dieren met de kinderen. 

Daarna laat je hen aan de slag gaan met hun 

zelfgemaakte dierenfiguurtje dat je 

in twee hakte. Laat de kinderen nu zelf ‘nieuwe 

dieren’ samenstellen en het dier een naam 

geven, bijv. de voorkant van een tijger en 

de achterkant van panda wordt een tijba,

Lisa de tijba, etc.

Meer   
Dit gedicht past perfect in het thema ‘dieren’.  

Inspiratie voor het uitwerken van zo’n thema 

vind je o.a. op www.kleuteridee.nl/dierentuin.

Bibliografie 
Aap, beer, zebra – Bette Westera  

en Henriette Boerendans (ill.) (Gottmer, 2016)

Bonte beesten A-B-C – Marcus Pfister 

(De Vier Windstreken, 2013)

Dieren uit de kunst – Claire d’Harcourt.

(Lemniscaat, 2002)

Het dierenboek – Jenny Broom en Katie Scott 

(ill.) (Lannoo, 2014)

Krokofant – Mary Murphy (Lemniscaat, 2016)

Springende pinguins en lachende hyena’s – 

Jesse Goossens en Marije Tolman (ill.) 

(Lemniscaat, 2015)

Van wie is dat kleintje? – Stéphane Frattini 

(Gottmer, 2010)

Zo mooi zijn dieren – Nicola Davies en Petr Horácek 

(ill.) (Lemniscaat, 2016) 

 

Auteur lestip 
Tinneke van Bergen
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Kunst

De O zeggen 
Met je mond dicht,
Is niet eenvoudig;

Maar de M zeggen 
Met je mond open, 
Dat is pas een kunststuk.

Kunst Rudy Kousbroek

In: Dierentalen en andere gedichten
(Uitgeverij Augustus, 2003)

lestip 1
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LESTIP 1 
KUNST 

Over de auteur
Rudy Kousbroek (1929-2010) was een veelzijdig 

schrijver en journalist. Hij werd geboren in 

Nederlands-Indië, studeerde wis- en natuurkunde 

in Amsterdam en Chinees en Japans in Parijs, 

waar hij jarenlang woonde. Voor zijn essays 

kreeg hij in 1975 de P.C. Hooft-prijs. Als dichter 

hoorde hij bij de Vijftigers; hij richtte samen met 

Remco Campert het experimenteel tijdschrift 

Braak op. Zijn debuutbundel (voor volwassenen) 

uit 1953 heet De begrafenis van een keerkring. 

Op de kinderpagina van de NRC schreef hij 

speelse en filosofisch getinte kindergedichten: 
Lieve kinderen hoor mijn lied (1990), Varkens-
liedjes (1996) en Dierentalen en andere gedichten 
(2003). Rudy Kousbroek was een groot dieren-

liefhebber en hij kwam op voor hun rechten.

Voor het lezen
Vraag aan de kinderen wat volgens hen kunst is. 

Laat ze los op die vraag reageren, zonder er 

al te diep op in te gaan. Hebben kunst en iets 

kunnen met elkaar te maken? Is er een verschil 

tussen een kunstmaker en een kunstenmaker?  

Lees daarna met elkaar het gedicht “Kunst” 
van Rudy Kousbroek.

Na het lezen (15 minuten)
De ‘o’ zeggen met je mond dicht is volgens 

de dichter niet eenvoudig. Vraag de kinderen om 

het uit te proberen. Doe een wedstrijd: Wie lukt 

het toch een beetje? Wie doet het het best? 

De ‘m’ zeggen met je mond open, is volgens 

Rudy Kousbroek nog moeilijker. Heeft hij gelijk? 

Uitproberen en er een wedstrijdje van maken! 

Praat samen over hoe het eigenlijk komt dat een 

‘o’ zeggen met dichte mond of een ‘m’ met open 

mond zo moeilijk is. 

Waarom zou het gedicht “Kunst” heten en is de 

‘m’ met open mond zeggen een kunststuk? 

Andere vragen die aan de orde kunnen komen: 

Is dit een gedicht? Waarom wel of niet? Als dit 

geen gedicht is, wat is een gedicht dan wel? 

Zou jij dit gedicht geschreven willen hebben? 

Zou je het geschreven kunnen hebben?

 
Aan de slag (45 minuten) 
Maak kleine groepjes van vijf kinderen. 

Elk groepje heeft een smartphone/camera 

waarmee een filmpje gemaakt kan worden. 

Van de vijf kinderen is er één de regisseur: 

hij of zij is de baas van de groep en bepaalt – 

natuurlijk in overleg – hoe het filmpje wordt. 

lestip 1

Een ander kind is de spreker die het gedicht 

opzegt. Weer een ander kind is de cameraman 

of -vrouw. De twee andere kinderen zijn de 

spelers: de een zegt een ‘o’ met mond dicht, 

de ander een ‘m’ met mond open. Maak samen 

een plan, probeer het uit, neem het op en bekijk 

het resultaat. Is het filmpje goed of kan het 

beter? Is het gedicht duidelijk verstaanbaar? 

Zijn de gezichten van het ‘o’-kind en het ‘m’-kind 

duidelijk in beeld? Moet er een rolwisseling 

komen? Is het leuk om ook nog een shot te 

maken van een papier waarop de namen staan 

van de kinderen die aan het filmpje meewerken?  

Opnieuw proberen, net zo lang tot iedereen, 

en zeker de regisseur, tevreden is. Het filmpje 

mag niet langer duren dan een halve minuut. 

Wis mislukte filmpjes.

Aan het eind vertoont elk groepje de film op  

het digibord. 

 

Een soortgelijk filmpje kan worden gemaakt over 

andere kunststukjes die kinderen uit het groepje 

kunnen: op je handen lopen, met je tong je neus 

aanraken, het alfabet opzeggen van achter naar 

voor, achter je rug je ellebogen elkaar laten 

raken, de flikflak doen, met je oren bewegen, 

jongleren met ijsjes, je ene wenkbrauw omhoog 

en de ander omlaag trekken en dan wisselen, 

zo scheel mogelijk kijken, etc. Bij het filmpje 

hoort natuurlijk ook een gedicht dat de groep 

maakt. De beste filmpjes kunnen op de site van 

de school gezet worden. 

Meer   
In de dikke bundel Dierentalen en andere gedich-
ten van Kousbroek staan veel gedichten die zich 

lenen om voor te lezen en er met kinderen over 

te filosoferen, erom te lachen of om je over te 

verbazen. Gedichten over tijd, over lot en toeval, 

de (on)waarheid van spreekwoorden, wat het 

juiste moment is, hoe je je liefde ontmoet, over 

taal en over katten. 

Bibliografie 
Lieve kinderen hoor mijn lied - Rudy Kousbroek 

(Uitgeverij De Harmonie, 1990) 

Varkensliedjes - Rudy Kousbroek 

(Uitgeverij De Harmonie, 1996)  

Dierentalen en andere gedichten - 
Rudy Kousbroek (Uitgeverij Augustus, 2003)  

 

Auteur lestip 
Jos van Hest
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Koppig

– En, wat zien we?
– Een konijn natuurlijk!
– Een konijn. En?
– En? Ik zie een konijn.
– En tegelijkertijd een...?
– Konijn zeg ik toch!
– Eend.
– Eend?
– Oren snavel zie je wel?
– Ik zie alleen een konijn.
– En een eend.
– Een konijn!
– Eend!
– Konijn!
   Konijn konijn konijn!

Koppig Mustafa Stitou

In: Mijn gedichten
(Vassalluci, 1998)

lestip 2
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Over de auteur
Mustafa Stitou (°1974) werd geboren in Tétouan 

(Marokko) en groeide op in Lelystad. In 1994 

debuteerde hij met de bundel Mijn vormen. 

In 2004 kreeg hij voor zijn derde bundel  

Varkensroze ansichten de VSB Poëzieprijs.  

Twee jaar lang was hij stadsdichter van Amster-

dam. Voor zijn laatste bundel Tempel uit 2013 

ontving hij de Awater Poëzieprijs. Zijn gedichten 

zijn vaak speels en schrijnend tegelijk. Hij houdt 

ervan om soms flarden conversatie of zinnen uit 

kranten in zijn gedichten op te nemen. Mustafa 

Stitou is als docent verbonden aan School der 

Poëzie.

Voor het lezen
Vertel de kinderen dat ze een gedicht gaan lezen 

dat ook een gesprek is: een dialoog tussen twee 

mensen. Lees dan het gedicht voor. Laat duide-

lijk horen dat het een dialoog is; bij het eerste 

streepje is de eerste persoon aan het woord, 

bij het tweede streepje de tweede persoon, 

en dan steeds om en om.

Na het lezen (45 minuten)
Vraag de kinderen waar het gesprek over gaat. 

Wat zegt de ene persoon en wat antwoordt de 

ander? Hoe is het verloop van het gesprek? Wie 

zouden de twee personen van het gedicht kunnen 

zijn? Waarom zou het gedicht “Koppig” heten? 

Vraag twee kinderen om het dialoog-gedicht voor 

te lezen en hun stemmen een kleur te geven: in 

het begin klinken ze nog gewoon, maar naar het 

einde toe wordt het ruzie. 

Vraag andere tweetallen om het op hun manier 

te doen. Niet ruzieachtig maar wanhopig. Of het 

wordt een streng gesprek tussen een meester 

of juf die het goed weet en een kind dat het niet 

begrijpt. 

Ontdek met elkaar de verschillende manieren 

waarop je het gedicht kunt laten horen: lacherig, 

gelijkhebberig, wijs en dom, etc. Bekijk samen de 

eerste regel van het gedicht: ‘En wat zien we?’ 

Waar zouden de twee sprekers van het gedicht 

naar kunnen kijken? Laat de kinderen antwoorden 

bedenken. Vertel dan dat het gedicht verwijst 

naar een beroemde tekening van Joseph Jastrow. 

Hij maakte een tekening die je dubbel kunt zien, 

een bedrieglijke tekening met een optische illusie. 

Laat de tekening zien op het digibord.

Praat met elkaar over de tekening. Hoe moet je 

kijken om het ene dier te zien, hoe om het andere 

dier te zien? Wat is de kijkrichting van het konijn? 

LESTIP 2 
KOPPIG 

lestip 2

Welke kant kijkt de eend uit? Laat de kinderen 

met hun ogen het spelletje spelen dat de konijno-

ren een eendensnavel worden, en andersom,  

en weer andersom. En wie van de twee personen 

in het gedicht had nou gelijk? Bekijk samen op het 

digibord het (Engelstalige) filmpje:  

Kijk nog een keer naar het filmpje. De tekst is  

vrij simpel. Geef als het nodig is een Nederlandse 

vertaling. Vraag de kinderen op te letten hoe  

de makers van de tekenfilm de oorspronkelijke 

tekening van Joseph Jastrow hebben versim-

peld: in één eenvoudige lijn hebben ze de kop  

van een eend/konijn getekend.

Aan de slag (45 minuten) 
Vraag de kinderen om een poster te maken van  

het gedicht. Op een klein blad maken ze eerst  

wat schetsen van de kop van een eend/konijn.  

Stimuleer ze om verschillende mogelijkheden uit  

te proberen: de snavel/oren naar links, de snavel/

oren naar rechts, een korte, dikke kop, een lange, 

dunne kop. Uit hun schetsen kiezen ze de beste en 

die zetten ze met potlood op een groot tekenvel.  

Die tekening kleuren ze daarna in met verf.  

Met viltstift of verf zetten ze er (regels uit)  

het gedicht bij.

Meer 
Een ander bekend dialoog–gedicht heeft Jan 

Hanlo geschreven, getiteld “hou je van me / 

altijd”. Dit gedicht is te vinden in Verzamelde  
gedichten van Jan Hanlo en leent zich ook goed 

om op een speelse manier ontdekt te worden. 

Door bijvoorbeeld in tweetallen het gedicht op 

verschillende manieren te zeggen: neutraal, 

verliefd, als een ondervraging, eisend, de een 

romantisch – de ander niet, op elkaar ingaan, 

van elkaar af willen, op een trouwdag, na een 

scheiding, etc. Doe Maar Dicht Maar publiceerde 

in 2005 een leuke lesbrief over dit gedicht.  

Deze is te vinden via Google (zoekterm: “lesbrief, 

Jan Hanlo, Doe Maar Dicht Maar”) of via deze link.

Bibliografie 
Mijn gedichten – Mustafa Sitou (Vassalluci, 1998) 

Verzamelde gedichten – Jan Hanlo  

(Van Oorschot, 1974) 

 

Auteur lestip 

Jos van Hest
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Langer dan je leven 

Er bestaan zo veel mensen 
dat zelfs al staat iedereen 
netjes naast elkaar 
in rijtjes voor hun huis 
op het trottoir 

zelfs dan 
duurt het langer dan je leven 
om iedereen een hand te geven.

Langer dan je leven Jaap Robben 

In: Zullen we een bos beginnen?
(De Geus, 2008)

lestip 3



pagina 17

Over de auteur
Jaap Robben (°1984) wilde vroeger Afrikaan 

worden en archeoloog, maar hij werd schrijver 

en dichter voor kinderen en andere volwassenen.  

Hij publiceerde vijf dichtbundels. Zullen we een 
bos beginnen? kwam op de shortlist Gouden Uil 

voor Jeugdliteratuur. De bundel ’s Nachts ver-
dwijnt de wereld is een verzamelbundel van zijn 

poëzie. Zijn debuutroman Birk kreeg de ene druk  

na de andere, talloze loftuitingen, veel prijzen  

en vertalingen in het Turks, Tsjechisch, Duits  

en Engels. Het boek gaat ook verfilmd worden. 

Voor het lezen (15 minuten)
Bekijk samen het YouTube-filmpje Dichters  
spreken in beelden. Het is te vinden door de titel 

in te voeren op YouTube, via deze link of met 

deze qr-code. In het filmpje vertellen Jaap  

Robben en Edward van de Vendel hoe ze een  

gedicht schrijven. De kinderen zien het hoofd  

dat bij dichter Jaap Robben hoort en ze horen 

hoe dichters op een idee voor een gedicht  

komen. Lees dan samen het gedicht “Langer 

dan je leven” een paar keer hardop. 

Na het lezen (10 - 20 minuten)
Praat met elkaar over handen geven. Vragen  

die daarbij aan bod kunnen komen: Wie is de 

laatste aan wie je een hand hebt gegeven? Wat is 

de betekenis van elkaar een hand geven? Is het 

leuk om iemand een hand te geven? Waarom/

wanneer wel of niet? Ken je andere manieren  

van elkaar groeten? Heb je wel eens een hand 

gekregen van een beroemd iemand? Of zou  

je die wel eens willen krijgen? Van wie?  

En waarom? Weet je wat een high five is?  

Hoe en wanneer geef je die aan elkaar?  

Ga samen oefenen! Op sommige scholen geven 

de kinderen hun juf of meester een hand bij het 

begin en aan het eind van de schooldag. Vind 

je dat een goede gewoonte? Zou dat op jouw 

school ook moeten gebeuren? Waarom wel/niet? 

 

In het gedicht staat dat er zoveel mensen op de 

wereld zijn dat je leven niet lang genoeg is om ze 

allemaal een hand te geven. Wat vind je van die 

gedachte? Kun je je voorstellen dat iedereen bij 

jou in de straat netjes klaarstaat om van jou een 

hand te krijgen? Is dat alleen een grap of zit er 

iets achter? 
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LESTIP 3 
LANGER DAN JE LEVEN 

Kom terug op het filmpje aan het begin van de 

les. Wat zou voor dichter Jaap Robben het eerste 

idee zijn geweest om dit gedicht te schrijven? 

Lees het gedicht nog eens samen.

Aan de slag (30 - 60 minuten) 
Geef de kinderen de opdracht om elkaar allemaal 

de hand te schudden. Ze noemen er hun naam bij 

en zeggen iets tegen elkaar. Laat ze zich inbeel-

den dat ze op een deftige receptie zijn. Geef ze 

de opdracht elkaar de hand te schudden en zich 

voor te stellen. Laat ze zich inbeelden dat ze op 

een vrolijk feestje van hun (sport)club zijn. Hoe 

gaat het handen geven daar?

 

Vraag de kinderen om hun hand op een blanco 

A4 te leggen en die dan om te trekken. Dat kan 

op verschillende manieren gebeuren: met ge-

spreide vingers, met de handpalm naar beneden, 

de handpalm naar boven, met dichte vingers,  

een hand als een vuist, een hand die een pen 

vasthoudt, etc. De kinderen kiezen één hand- 

omtrek uit en tekenen die verder zo precies  

mogelijk in: de nagels, de lijntjes, de plekjes,  

het vuil onder de nagels. 

 

Vraag de kinderen om op hun tekening woorden 

te schrijven met pijltjes die wijzen naar onderde-

len van hun hand: de namen van de vingers, een 

schram, een vlek, nagels, etc. 

Vraag de kinderen op allerlei plekken van hun 

papier kriskras minstens zeven werkwoorden  

te schrijven wat hun handen vaak doen: zwaaien, 

sturen, schrijven, wassen, knijpen, klappen, etc. 

 

Op een nog lege plek op het papier schrijven  

de kinderen de regel: ‘Mijn handen zijn heel  

handig in …’ en ze maken die zin af. Vraag ze  

iets op te schrijven wat niemand anders heeft.  

Ze kunnen daarbij denken aan iets met handen-

arbeid of handwerken, iets met sport, iets met 

een instrument, een voorwerp of een bepaald 

gereedschap. 

Op een andere plek schrijven ze de regel:  

‘Ik geef deze hand-tekening aan …’ Vraag de  

kinderen die zin af te maken met de naam van  

iemand die het leuk vindt om hun hand te krijgen. 

Vraag ze om onder die zin hun handtekening te 

zetten. Maak eventueel van de tekeningen - voor 
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ze worden weggegeven - eerst een gezamenlijke 

tentoonstelling. Als je iemand een hand geeft, 

krijg je die hand ook weer terug. Maar dat geldt 

voor deze hand-tekeningen niet. Hoe voelt dat?

 

Meer 
De bundels van Jaap Robben zijn zeer geschikt 

om uit voor te lezen. Zijn gedichten zijn toegan-

kelijk, vaak grappig en nodigen uit tot vertellen 

over eigen ervaringen. 

Een gedicht voorlezen en er even over praten 

kan in elk kort, verloren moment. Het is niet  

bezwaarlijk om een gedicht dat al is voorgelezen 

nog eens voor te lezen. Integendeel! Van een  

en hetzelfde gedicht kun je vaker genieten. 

 
Bibliografie 

Twee vliegen - Jaap Robben (De Geus, 2004) 

De nacht krekelt - Jaap Robben (De Geus, 2007) 

Zullen we een bos beginnen? - Jaap Robben  

(De Geus, 2008) 

Als iemand ooit mijn botjes vindt - Jaap Robben 

(De Geus, 2012) 

’s Nachts verdwijnt de wereld - Jaap Robben  

(De Geus, 2016) 
 
Auteur lestip 
Jos van Hest
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Lepeltjessonnet

lestip 4

Lepeltjessonnet Ted van Lieshout

In: Driedelig paard
(Leopold, 2011)
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Over de auteur
Ted van Lieshout (°1955) is bijzonder creatief. 

Van opleiding is hij grafisch vormgever. Hij maakt

illustraties en schrijft graag verhalen, gedichten, 

liedjes (o.a. voor Sesamstraat), toneelstukken 

en columns. Ted van Lieshout won al veel prijzen 

met zijn originele gedichten en liedjes: o.a.  

de Theo Thijssenprijs, de Woutertje Pieterseprijs, 

een Gouden Griffel en maar liefst acht Zilveren 

Griffels ... In 2015 vierde hij zijn 30-jarig jubileum 

met een bundeling van bijna al zijn versjes 

en liedjes in Het rijmt. 

Vooraf
Verzamel een aantal typische gebruiksvoorwer-

pen zoals bestek, een lat, een penseel,  

een potlood, een bordenwisser, een brooddoos, 

een garde, een glas of beker, een wasknijper,  

een pingpongpalet, een badmintonpluimpje,  

een haardroger, een sok, een wekker, een kop- 

telefoon, een zonnebril, een hoed, een schoen,  

een muziekinstrument, een rol wc-papier,  

een paraplu, een stekker ... Je kan ook gebruik 

maken van afbeeldingen van voorwerpen.

Voor het lezen (10 - 15 minuten)
Vraag aan de leerlingen of ze het gedicht “Marc 

groet ’s morgens de dingen” van Paul van 

Ostaijen kennen. Laat hen vertellen wat ze zich 

ervan herinneren. Lees het gedicht dan even 

voor. (Het is o.a. terug te vinden in van Ostaijens 
Verzamelde gedichten.) Vraag wat er bijzonder 

is aan dit gedicht. (De leerlingen mogen hun 

eigen indrukken verwoorden. Er zijn geen foute 

antwoorden.) Als er een leerling is die opmerkt 

dat het bijzonder is dat Marc tegen dingen praat, 

dan kan je daar op inpikken. Anders breng je 

dat gewoon zelf in. (Wat mij opvalt, is dat Marc 

tegen dingen praat.) Hou daarover een gesprek 

met de leerlingen om uit te vissen of ze ook wel 

eens praten tegen dingen en wat ze dan zeggen. 

Bespreek vervolgens met hen hoe het zou zijn 

als de dingen konden praten, wat die dan zouden 

te zeggen hebben.  

 

Toon hen de voorwerpen die je hebt meege-

bracht en laat hen er één uitkiezen. De leerlingen 

mogen vervolgens hun voorwerp een gesprekje 

laten voeren met het voorwerp van een klasge-

nootje. Na die inleefactiviteit ga je nog een stapje 

verder en vraag je wat voorwerpen zouden zien 

en daarbij denken, hoe ze zich zouden voelen. 

Vraag vervolgens wat ze zouden zeggen tegen 
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LESTIP 4 
LEPELTJESSONNET

mensen als ze konden praten. Doe een klassikale 

brainstorm. Lees dan het  “Lepeltjessonnet” 

voor en projecteer het ook (met het beeld van  

de lepels erbij!) of deel kopieën uit.

Na het lezen (10 - 15 minuten)
Leg uit dat het typisch is voor dichters dat ze 

graag spelen met taal. Deze dichter speelt niet 

alleen graag met taal, maar ook met beelden. 

Ted van Lieshout volgde een opleiding tot gra-

fisch vormgever. Dat is iemand die ervoor zorgt 

dat affiches, folders, boeken, etc. er aantrekkelijk 

uitzien. Hoe merk je aan dit gedicht dat de dich-

ter speelt met taal en beeld? (Taal: pratende  

lepels, geen inleiding, de woordspeling ‘lepel-

tje-lepeltje liggen’, goedgekozen woorden  

zoals ‘chic’, ‘deftig’, ‘ordinair’, voorkeur  

en uitdrukkingen zoals ‘op één hoop gegooid  

worden’, doen alsof lepels gevoelens hebben,  

de lepels een eigen manier van praten geven, 

enz. Beeld: de schikking van de lepels, de kleur, 

vorm en het materiaal van de lepels, de achter-

grondkleur ...)

Aan de slag (30 - 60 minuten) 
Schrijf- en/of spreekactiviteit (20 minuten)

De leerlingen kiezen per twee een voorwerp 

waarmee ze willen werken. Bij dat voorwerp 

bedenken ze een onderwerp waarover het 

voorwerp iets wil zeggen en een gevoel. In het 

geval van het lepeltjessonnet kan je zeggen dat 

het onderwerp ‘de plek van de lepels in de la’ is 

en het gevoel ‘verontwaardigd’, ‘ontevreden’ of 

‘misnoegd’. Om de leerlingen op weg te helpen 

kan je enkele richtvragen stellen: 

+ Waarvoor wordt het voorwerp gebruikt?

+ Hoe ziet een dag van dat voorwerp eruit?

+ Waar wordt het voorwerp blij van?  

+ Of boos? 

+ Of verdrietig?  

+ Of waar is het bang voor?

+ Wat zou het voorwerp graag eens doen? 

+ Waar droomt het voorwerp van? 

In duo’s bedenken de leerlingen wat hun voor-

werp te zeggen heeft. Ze zoeken daarbij naar 

passende woorden (net zoals Ted van Lieshout 

heel bewust koos voor de woordspeling ‘lepel-

tje-lepeltje liggen’ en woorden zoals ‘chic’,  

‘deftig’, ‘ordinair’, voorkeur en uitdrukkingen 

zoals ‘op één hoop gegooid worden’).
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Beeldopdracht (20 minuten)

De duo’s bedenken een beeld om het voorwerp 

te presenteren: dat kan een foto van het voor-

werp zijn (waarbij goed is nagedacht over de 

compositie), een tekening, een schilderwerk,  

een collage, een foto uit een tijdschrift of een 

kopie uit een kunstboek voor kinderen, bijv.  

Het kleine museum. 

Synthese-opdracht tekst en beeld (10 minuten)  

Laat de leerlingen gebruik maken van digitale 

media om hun tekst en beeld samen te voegen.

Een zeer handige en bijzonder gebruiksvriende-

lijke app hiervoor is Chatterpix Kids. Bekijk een 

demo via deze link.

 

MEER

Meer info over Ted van Lieshout en zijn 

werk vind je op de volgende websites:

www.tedvanlieshout.com

www.poezie-leestafel.info/ted-van-lieshout

BIBLIOGRAFIE

Driedelig paard – Ted van Lieshout 

(Querido, 2011)

Verzamelde gedichten – Paul van Ostaijen  

(Prometheus, 1996)

Het kleine museum – Alain Le Saux en Grégoire 

Solotareff (Querido, 2004)

AUTEUR LESTIP

Tinneke van Bergen
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This varkentje 

‘There was this varkentje from Holland,
and this varkentje had a dream.
He wanted to be a turnkampioen,
but zijn voetbalvarkentjesteam
said: “What? That is for whatjes!
You slingert alleen maar wat rond,
and then do you zeker een badpakje aan
and then everyone kijkt naar je kont.””
“Ha ha ha ha ha ha ha,”
ze lachten long en breed.
But people,
ze knorden wel different
toen varken zijn oefening deed.
Want hij won dus a golden medaille.
Zijn dream came hartstikke true.
So I say to you: Beste childeren,
if varken het kan,
why not you?
I say: Blijf in jezelf believen.
I say: The world will giggle misschien,
but I say: Just follow the varkentje,
let the world your kontje maar zien.
Let varkentje be your voorbeeld!
Let varkentje be your man!
Oh, I say to you,
heel mijn biggetjesland:
You
oinksolutely
can!’

This varkentje Edward van de Vendel

In: Ik juich voor jou
(Querido, 2013)
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Over de auteur
Edward van de Vendel (°1964) is een Nederlandse 

auteur en vertaler van kinder- en jeugdliteratuur. 

Veel van zijn boeken werden al bekroond met de 

Zilveren Griffel (o.a. Superguppie, Eén miljoen 
vlinders, Fluit zoals je bent …) of de Woutertje 

Pieterse Prijs (o.a. Stem op de Okapi). 
Hij droomde ervan om voetballer of zanger 

te worden maar werd uiteindelijk leraar in het 

basisonderwijs. In 1992 werd hij directeur van 

een school die hij samen met anderen oprichtte. 

Vanaf 2001 is hij voltijds auteur en woorden- 

acrobaat. Hij is van vele markten thuis en schrijft 

zowel prentenboeken (De duif die niet kon  
duiken), boeken voor eerste lezers (Gooi dit boek 
maar uit het raam), kinderboeken (Wie wil er met 
ons trouwen?), kinderpoëzie (Hoera voor super- 
guppie), boeken voor jongeren (De Hamburger 
Files) als informatieve boeken. Telkens in zijn  

kenmerkende heldere, frisse taal met veel humor.

Voor het lezen (10 minuten)
Doe een wedstrijdje lopen in slow motion.  

De leerlingen moeten heel erg traag naar de 

andere kant van de ruimte lopen en eens ze aan 

de overkant zijn moeten ze in stilte en vertraagd 

juichen. Iedereen is een winnaar in deze wedstrijd.  

Na het lezen (10 minuten)
Houd een kringgesprek. Benadruk dat elk  

antwoord juist is. Het gaat hier immers niet  

om goed of fout maar om de interpretatie van 

een gedicht. Wat is er vreemd aan dit gedicht? 

Moeten ze erom lachen en waarom juist?  

Kon iedereen het gedicht begrijpen? De dichter 

zegt ook iets aan de lezer. Wat wil hij daarmee 

duidelijk maken? (Let varkentje be your voor-

beeld? Blijf in jezelf believen.) Waarom lachen 

de voetbalvarkentjes eerst en knorden daarna 

different?

Aan de slag (20 minuten) 
Als jij in het gedicht het varkentje zou zijn, waar 

zou dit gedicht dan over gaan? Het varkentje 

wilde graag eens turnen terwijl al zijn vrienden 

voetballen. Som samen een aantal dingen op die 

gek zijn of lijken. Bijvoorbeeld jongens die ballet 

dansen, varkentjes die niet vuil willen worden, 

meisjes die voetballen … Maar zijn deze dingen 

echt gek? Stel je het omgekeerde voor. Wat als 

iedereen er net hetzelfde zou uitzien en hetzelf-

de zou doen, dan zou de wereld enorm saai zijn!

 

LESTIP 5 
THIS VARKENTJE

Deel het werkblaadje uit. Als dit nodig is,  

kan er per vraag samen nagedacht worden.  

De antwoorden moeten niet voorgelezen worden. 

Enkel wie wil, mag dat doen. Zo creëer je een 

veilige omgeving. 

 

Overloop samen de woorden in de lijst. Er zijn 

misschien woorden die de leerlingen nog niet 

kennen. Dat is niet erg. Probeer samen met hen 

tot de betekenis te komen. Een groep weet meer 

dan iemand alleen. Daarna kiezen ze een woord 

uit elke kolom en verbinden ze die samen tot een 

mooi compliment. Laat hen de letters versieren en 

er prachtige kaarten van maken. Nadien knippen 

ze de strook uit en geven ze het compliment aan 

diegene die naast hen zit.

 
Meer 
Maak samen met de leerlingen een complimen-

tenfilmpje over de klas. Kies een vaste plek in de 

ruimte en laat elke leerling zijn of haar compliment 

aan iemand voorlezen. Film enkel de mond die  

het uitspreekt, gevolgd door een shot van de ogen  

van de ontvanger van het compliment. Herhaal  

tot iedereen is geweest. Eindig met een groeps-

compliment dat iedereen tegelijk uitspreekt.  

(Bijv. ‘We vinden elkaar samen fantastisch.’)  

Op zoek naar nog meer gedichten over het 

thema ‘anders zijn’? In de dichtbundel Wij zijn 
bijzonder: misschien zijn wij een wonder van  

Ted van Lieshout gaan jongens op ballet,  

zwiert een juffrouw liever aan een trapeze  

en draagt een jongetje een jurk.  

 
Bibliografie 

Wij zijn bijzonder: misschien zijn wij een wonder - 

Ted van Lieshout (Leopold, 2012) 

 

Auteur lestip 
Jeugd en Poëzie

lestip 5
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werkblad lestip 5

WERKBLAD 
FOLLOW THE VARKENTJE

Wat vind jij leuk om te doen wat anderen 
misschien raar vinden? 

 

 

 

 

 

 

Wat zou je graag eens proberen of kunnen 
maar durf je niet? 

 
 

 

 

 

 

 

Wat vind jij knap van iemand  
dat hij of zij dit doet? 

 
 

 

 

 

 

 

Kies uit elke kolom één woord
fantastisch super

prachtig  buitengewoon

reuze  geweldig

fenomenaal schitterend

ongelooflijk sprankelend

bijzonder fonkelend

briljant  wonderlijk

enorm  uitzonderlijk

uitmuntend subliem

eindeloos weergaloos

Combineer deze twee woorden in een  

oinksolutely compliment voor iemand:   

(Bijv. Jij bent voor mij …. buitengewoon  

sprankelend.)

Jij bent voor mij  

 
 

 

 

 

Schrijf dit nog eens maar versier de letters.  

Knip daarna langs de kniplijn en geef je compli-

ment aan iemand. Koester je eigen compliment 

en hang het op. 
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Boek een dichter
Zowel in Nederland als in Vlaanderen bestaan 

er subsidieregelingen voor het uitnodigen van 

een auteur op school of in de klas. Haal dus een 

dichter naar je school, want poëzie is bij uitstek 

een genre dat wint bij voordracht. 

 

In Nederland:

Om dichtersoptredens in Nederland te stimu-

leren, biedt het Letterenfonds de mogelijkheid 

dichters te boeken tegen het speciale Poëzie-

week-tarief. Vraag erom bij je boeking.

Boek een dichter in Nederland via SSS:

T +31 20 820 26 50

info@sss.nl

www.sss.nl 

In Vlaanderen:

Vlaamse scholen, bibliotheken, onafhankelijke 

boekhandels en sociale en culturele verenigingen 

ontvangen € 100 korting wanneer ze een dichter 

uitnodigen voor een auteurslezing.

Boek een dichter in Vlaanderen via het Vlaams 

Fonds voor de Letteren:

T +32 270 21 60

auteurslezingen@vfl.be

www.auteurslezingen.be  

 

Gebruik het campagnemateriaal
Wil je campagnematerialen bestellen om  

de Poëzieweek kracht bij te zetten? Dat kan  

als volgt: 

 

Scholen in Nederland:  

je kan het poëzieweekpakket bestellen bij 

je boekwinkel. Vanaf half december zijn de 

pakketten bij de boekwinkel afgeleverd. 

 

Scholen in Vlaanderen:  

bestellen kan via www.poeziecentrum.be.  

Je kan poëziekaarten, affiches en  

superbanieren bestellen. 

Distributieperiode:  

vanaf half december bij bestelling vóór  

1 november. Daarna ontvangt u de materialen 

(zolang de voorraad strekt) vanaf half januari.

 

WAT KUNT U NOG MEER  
DOEN OP SCHOOL?

meer

Verrijk je lessen met  
audiovisueel materiaal
Ben je op zoek naar interessant beeld- en  

geluidsmateriaal rond poëzie? Neem een  

kijkje op www.onderwijs.hetarchief.be.  

In het Archief voor Onderwijs vind je een  

schat aan materiaal van de openbare omroep 

rond verschillende thema’s, dat bovendien  

vrij gebruikt mag worden in de les. Zeker het  

ontdekken waard! 

NB: Uitsluitend beschikbaar voor docenten in 

Vlaanderen.    

 

Meer inspiratie
Je kan het hele jaar door ondersteuning  

krijgen bij je poëzieonderwijs. Onderstaande 

organisaties verzorgen lestips, workshops  

en/of poëzie-activiteiten. 

Vlaanderen:

Jeugd en Poëzie (www.jeugdenpoezie.be)

Poëziecentrum (www.poeziecentrum.be) 

Nederland:

PoëziePaleis (www.poeziepaleis.nl)

School der Poëzie (www.schoolderpoezie.nl)

Huis van Gedichten  (www.huisvangedichten.nl) 
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Deze poëzielessen zijn een uitgave van 

Stichting Lezen Nederland, Iedereen Leest 

en de Stichting Collectieve Propaganda van 

het Nederlandse Boek (CPNB), ter gelegenheid 

van Poëzieweek 2017 (26/01 – 1/02). 

www.poëzieweek.com 
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Tinneke van Bergen, Hans Das, Jos van Hest, 
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Redactie: Stichting Lezen Nederland,  

Iedereen Leest, Poëziecentrum  

Vormgeving 
andrews:degen Amsterdam  

www.andrewsdegen.com    

 

Stichting Lezen 
Nieuwe Prinsengracht 89 

NL-1018 VR Amsterdam 

T +31 (0)20 623 05 66 

www.lezen.nl  

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting Lezen Nederland? Meld je dan  

aan voor de nieuwsbrief via www.lezen.nl.  

 

Iedereen Leest 
Frankrijklei 130/4 

B-2000 Antwerpen 

T +32 (0)3 204 10 00 

www.iedereenleest.be

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van 

Iedereen Leest? Schrijf dan in op de nieuwsbrief 

via www.iedereenleest.be.  

 

Stichting CPNB  
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten  

van Stichting CPNB? Meld je dan aan voor  

de nieuwsbrief via www.cpnb.nl/onderwijs.  
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Disclaimer
Deze lessuggesties mogen alleen worden 

afgedrukt en gekopieerd ten behoeve van het 

poëzie-onderwijs in Nederland en Vlaanderen. 

Voor elk ander gebruik geldt: Op deze uitgave 

berusten copyrights: alle rechten voorbehouden. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvou-

digd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 

wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. De uitgever  

van de gedichten staat steeds bij het gedicht  

vermeld. Wij hebben geprobeerd alle  

rechthebbenden van de verschillende bij de  

lessen gebruikte gedichten te achterhalen.  

Voor zover personen/instanties auteurs- 

rechtelijke aanspraken menen te hebben,  

kunnen zij contact opnemen met Stichting  

Lezen Nederland.


