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Leuk	dat	je	het	lesprogramma	bij	de	app	Wolk	gaat	
gebruiken!	Wolk	is	een	app	die	met	behulp	van	
augmented	reality	(AR)	gedichten	tot	leven	brengt	in	
de	bibliotheek	(of	op	school).	AR	is	een	technologie	
waarbij	digitale	elementen	worden	toegevoegd	aan	
de	werkelijkheid,	in	dit	geval	via	een	app.	Die	app	legt	
een	virtuele	laag	(de	gedichten)	over	de	werkelijkheid	
(de	bibliotheek)	heen.	

Gebruikers downloaden de gratis app in Google Play 
of de App Store op hun smartphone of tablet, scannen 
met deze app een fysieke toegangspoort (ook wel: 
totem) om deze te activeren en kunnen vervolgens 
via hun telefoonscherm gedichten in de ruimte zien 
zweven. Met behulp van dit lesprogramma gaan 
leerlingen van groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs 
zelf aan de slag met de app en het thema poëzie.

Wolk maakt poëzie laagdrempelig, toegankelijk en 
leuk. Het is een vernieuwende manier om leerlingen 
met poëzie in aanraking te laten komen.

 

Hoe	werkt	Wolk? 

1.   Download Wolk gratis via www.downloadwolk.nl 
(in Google Play of de App Store) op je telefoon of 
tablet. 

2.  Open de app op je telefoon of tablet. 
3.   Na het openen van de app krijg je een tekening 

te zien van een jongen. Ga in de bibliotheek op 
zoek naar deze jongen. Hij kan op een poster staan 
of bijvoorbeeld op een zuil in het midden van de 
ruimte. Kijk nu door je beeldscherm en zorg dat 
de jongen op je scherm precies samenvalt met de 
jongen in de bibliotheek. 

4.   De app is nu geactiveerd! Kies in het menu de 
gedichten die jij graag wilt bekijken. 

Op Probiblio.nl/wolk lees je hoe je een of 
meerdere totems kunt bestellen. Hier staat ook 
een documentje met veelgestelde vragen voor 
bibliotheekmedewerkers.

Het	lesprogramma

In deze handleiding vind je praktische informatie 
over Wolk klassenbezoeken, verschillende 
verwerkingsopdrachten en tips. De lessen zijn geschikt 
om te gebruiken met groep 7 en 8 van de basisschool 
en alle klassen van het voortgezet onderwijs. 

INLEIDING

1 van de 3 
beschikbare 

totems

https://www.downloadwolk.nl/
https://www.probiblio.nl/Wolk
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Wolk	en	klassenbezoeken	

Leerlingen	komen	naar	de	bibliotheek	om	de	
gedichten	zelf	te	beleven	en	voeren	daarna	onder	
begeleiding	een	verwerkingsopdracht	uit,	waarbij	
ze	aan	de	hand	van	een	van	de	gedichten	uit	de	app	
zelf	gaan	schrijven.	Als	jouw	bibliotheek	normaal	
gesproken	bij	scholen	op	bezoek	gaat,	zorg	er	dan	
voor	dat	je	een	Wolk	totem	meeneemt	waarmee	je	de	
app	kunt	activeren.	

Opbouw	van	een	klassenbezoek

Tijd:	90	minuten
5 min Inloop
15 min Introductie
15 min Ervaren Wolk
50 min Verwerkingsopdracht 1, 2 of 3 
5 min Afsluiting

Benodigdheden

•  Totem(s) van Wolk
•   Telefoons of tablets voor de leerlingen. Het liefst  

1 per leerling, maar dit kan ook per duo of in kleine 
groepjes.

•   Werkmaterialen per verwerkingsopdracht (staat 
beschreven in de verwerkingsopdrachten)

Voorbereiding

1.  Regel een plek waar genoeg ruimte is voor de hele 
klas om te zitten, te schrijven én rond te lopen.

2.  Zorg dat de totems van Wolk ook op deze plek 
aanwezig zijn. Je hebt een totem nodig om de 
app te activeren. Er zijn 3 verschillende totems 
beschikbaar: een grote kartonnen zuil, een poster 
(op verschillende formaten) of een uitsteker voor 
in de boekenkast. Je kunt deze hier bestellen. Het 
handigst is om bij een klassenbezoek meerdere 
totems in te zetten, zodat de leerlingen snel aan de 
slag kunnen.

3.  Installeer de app Wolk op tablets of telefoons die 
de leerlingen gaan gebruiken. 

4.  Leg tablets of telefoons opgeladen klaar om te 
gebruiken voor de leerlingen, tenzij ze hun eigen 

apparaat gaan gebruiken, maar dat raden wij 
niet aan. Met hun eigen telefoon loop je namelijk 
het risico dat ze andere dingen gaan doen en het 
programma duurt ook langer omdat ze de app 
dan nog moeten downloaden. Het beste is om elke 
leerling een tablet of telefoon mee te geven, maar 
je kunt er ook voor kiezen om in duo’s of kleine 
groepjes te werken.  

5.  Kies een verwerkingsopdracht uit en zorg dat alles 
hiervoor klaarstaat. Bij elke verwerkingsopdracht 
staat vermeld wat ervoor nodig is. 

Stappenplan	klassenbezoek:

Inloop	- 5 min

De eerste vijf minuten van het klassenbezoek gaan 
meestal op aan het ontvangst. De leerlingen komen 
binnen, hangen hun jassen op en gaan zitten op de 
daarvoor bestemde plek.

Introductie	- 15 min

Wanneer iedereen zit, kun je beginnen. Heet de groep 
welkom en vertel wie je bent. Vervolgens begin je met 
een korte introductie over poëzie en gedichten. Draag 
hierbij een of meerdere gedichten voor (zie bijlage 
voor voorbeelden). Kies een gedicht uit de bijlage 
dat past bij de leeftijd van de leerlingen. Natuurlijk 
kun je ook zelf een ander gedicht kiezen. Ga daarna 
in gesprek met de leerlingen. Daarvoor kun je deze 
vragen gebruiken:

•  Wie leest er wel eens gedichten?
•  Wat voor gedichten lees je dan?
•  Wie heeft er wel eens een gedicht geschreven? 
•  Moet een gedicht eigenlijk rijmen? Nee
•   Waarom zou iemand een gedicht schrijven?  

Het is een manier om je uit te drukken, net als 
muziek, tekenen, schrijven etc.

Vervolgens maak je een bruggetje naar de app door te 
vragen hoe (via wat voor medium) leerlingen normaal 
gesproken gedichten zien en lezen. Waarschijnlijk is 
dit door te lezen van papier. Vertel dat we vandaag op 
een andere manier gedichten gaan lezen, namelijk 

KLASSEN- 
BEZOEKEN

http://www.probiblio.nl/Wolk
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door ín het gedicht 
te gaan staan. Normaal
 moet je een boek openslaan 
om een gedicht te lezen, maar met 
deze gedichten is iets bijzonders aan de hand. 
Ze zijn namelijk uit de boeken gekropen en zweven 
hier rond in de bibliotheek. En wij kunnen midden in 
dat gedicht gaan staan. Hoe dat kan? Door gebruik te 
maken van augmented reality! Vraag of de leerlingen 
weten wat dat is.

Augmented reality is een technologie waarbij digitale 
elementen worden toegevoegd aan de werkelijkheid. 
Deze toegevoegde beelden kun je met het blote oog  
niet zien, maar door een scherm van je telefoon of 
tablet wel. 

Vertel dat ze met een tablet/telefoon en een app 
(Wolk) de gedichten tevoorschijn kunnen halen. 
Wanneer je de app opent, kun je de gedichten 
oproepen door het mannetje op de totem te scannen. 
Vervolgens zie je een menu met 5 gedichten. De 
leerlingen kiezen het gedicht dat hoort bij de 
verwerkingsopdracht. 

Geef de leerlingen wat denkvragen mee:
•  Waar gaat dit gedicht over?
•   Wat voor gevoel zit er in het gedicht? Is het blij, boos, 

verdrietig etc.
•  Wat vind je mooi aan het gedicht?
•  Wat vind je minder mooi? 

Ervaren	Wolk	- 15 min

Na de introductie gaan de leerlingen de app 
gebruiken. Deel de tablets of telefoons uit (per 
persoon of in groepjes). De leerlingen kunnen rustig 
de tijd nemen om het gedicht te lezen en te bekijken 
en na te denken over de meegegeven vragen. Als 
leerlingen per groepje een tablet hebben, moeten ze 
het om de beurt lezen. Neem hiervoor 15 minuten de 
tijd. Als leerlingen al klaar zijn, kunnen ze natuurlijk 
ook de andere gedichten in de app bekijken.

Verwerkingsopdracht	- 50 min

Hierna gaan de leerlingen zelf aan de slag. Kies 
hiervoor een van de verwerkingsopdrachten uit 
en volg de lesbrief die daarbij hoort. Er zijn 3 
verwerkingsopdrachten (deze vind je verderop in dit 
lesprogramma):
- Toen wij
- De grabbelton
- de date

Afsluiting	- 5 min

Gebruik de laatste vijf minuten om met de groep na 
te praten. Wat vonden ze ervan om zelf een gedicht te 
maken? Wie wil er nog wel meer gedichten lezen. Of 
zelf schrijven? Dit is ook het moment om de leerlingen 
te wijzen op de aanwezige poëziecollectie. 

Tip:	ga	met	de	leerkracht	van	de	groep	in	gesprek	
over	poëzie	in	de	klas.	Het	is	namelijk	erg	leuk	als	
de	leerlingen	op	school	hier	nog	mee	verder	gaan.	
Manieren	waarop	dat	kan:	

•   Hang de posters die gemaakt worden tijdens de 
opdrachten op in de klas.

•   Geef de leerkracht tips voor goede dichtbundels.
•   Maak een kleine collectie die direct geleend kan 

worden door de klas.
•   Wijs de leerkracht (po) op de poëziegids po, met 

allemaal leuke lesideeën.
•   Ook voor het vo is er een poëziegids.
•   Op raadgedicht.nl kun je verschillende gedichten 

voor po en vo vinden waarin steeds een woord is 
weggelaten. Leerlingen kunnen zelf raden welk 
woord er hoort te staan. Zo moeten de leerlingen 
zelf ook creatief denken. 

https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids-po/
https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids/
https://raadgedicht.nl/
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Tijd:	50	minuten
Voor wie: groep 7 en 8
Bij welk gedicht: Toen wij, de date en Please Like Me

Klaarleggen

•   30x pennen en kladblokken/papier
•   30x geprinte versie van Toen wij, de date en  

Please Like Me (zie bijlage) 
•   30x A3-papier en stiften
•   Strookjes met thema’s (zie bijlage) 
•   Strookjes met woorden, in 3 verschillende kleuren
•   4 schalen/bakken/tonnen, 1 voor de thema’s en 3  

voor de woorden (voor elke kleur een bak) (zie bijlage)

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben de gedichten Toen wij, de 
date en Please Like Me gelezen. In deze les gaan de 
leerlingen zelf een gedicht schrijven. Hierbij krijgen ze 
een thema uit een van de gedichten van Wolk en een 
aantal woorden uit het gedicht die ze daarbij moeten 
gebruiken. Het thema en de woorden grabbelen ze uit 
een bak. Eerst grabbelen ze het thema. Bij het thema 
hoort een kleur en de kleur bepaalt uit welke bak ze 5 
woorden mogen grabbelen.

Stappenplan	de	grabbelton:

Introductie	- 10 min

Vraag de leerlingen wat ze van de gedichten vonden. 
Bespreek hierbij de denkvragen die je ze mee hebt 
gegeven. Focus hierbij op de vraag: waar gaat het 
gedicht over? Bespreek dit voor alle drie de gedichten. 
Vertel dat elk gedicht één of meerdere centrale 
thema’s heeft. Welke zijn dat voor de drie gedichten 
die jullie gelezen hebben? 
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk, zoals:
•			Toen	wij: broers/zussen, familie, jeugd, kindertijd, 

herinneringen, missen
•			De	date:	daten, liefde, afwijzing
•			Please	Like	Me:	social media, acceptatie, instagram, 

eenzaamheid
Vertel dat ze zelf een kort gedicht gaan schrijven, van 
ongeveer 5 regels. Hierbij krijgen ze een thema uit een 

van deze gedichten mee. Ook krijgen ze 5 woorden uit 
het gedicht dat hoort bij het thema. De vorm mogen 
ze zelf bepalen. Ze kunnen hiervoor inspiratie opdoen 
uit de gedichten van Wolk, maar mogen ook zelf iets 
bedenken.  

Grabbelen	- 5 min

Laat de leerlingen één voor één een thema grabbelen. 
Het makkelijkst is om rond te lopen met de bak. 
Elk thema heeft een kleur; groen, blauw of rood. 
Vervolgens grabbelen de leerlingen 5 woorden uit de 
bak die correspondeert met de kleur van het thema. 
Als ze 2 keer hetzelfde woord grabbelen, mogen ze 
natuurlijk opnieuw.

Aan	de	slag	- 30 min

Laat de leerlingen eerst op kladpapier schrijven. 
Loop rond om mee te denken en te helpen. Lees 
bijvoorbeeld het gedicht van de leerlingen zelf aan ze 
voor, dat helpt bij het schrijven. Een paar richtlijnen 
voor het schrijven:

•   Maak het persoonlijk, schrijf iets over wat je zelf 
hebt meegemaakt.

•   Maak de regels niet te lang, je kunt ook een zin 
opknippen in meerdere regels.

•   Zorg voor een opbouw in het gedicht, dus een begin, 
midden en eind.

•   Het hoeft niet te rijmen - pas op voor 
sinterklaasgedichtjes.

Wanneer de leerlingen tevreden zijn over hun gedicht, 
kunnen ze naar jou toekomen om een groot A3-vel te 
halen en een stift. Vervolgens schrijven ze hun gedicht 
zo mooi mogelijk op het vel. 

Afsluiten	- 5 min

Vraag aan de groep of er iemand is die zijn of haar 
gedicht wil voorlezen aan de groep. Zorg dat de 
sfeer hiervoor goed is, want het is best spannend. Je 
kunt eventueel beginnen door zelf je eigen gedicht 
voor te lezen (zorg dan dat je die van tevoren al hebt 
gemaakt). Zo wordt het wat minder spannend.

VERWERKINGS- 
OPDRACHT 1:  
DE GRABBELTON 
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VERWERKINGS- 
OPDRACHT 2:  
TOEN WIJ 
Tijd:	50	minuten
Voor wie:  groep 7 en 8 en alle klassen van het 

voortgezet onderwijs
Bij welk gedicht: Toen wij 

Klaarleggen

•  30x geprint gedicht Toen wij (zie bijlage)
•  30x werkblad Toen wij (zie bijlage)
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  30x A3-papier Wolk (zie bijlage)
•  stiften

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben het gedicht Toen wij 
van Roos Rebergen gelezen in de app. In deze 
verwerkingsopdracht praten we na over het gedicht. 
Roos schrijft in het gedicht over haar herinneringen 
aan haar broer. De leerlingen denken na over 
een persoon, dier of object waar zij bijzondere 
herinneringen aan hebben. Vervolgens maken ze zelf 
een kort ‘Toen wij-gedicht’ van 5 tot 10 regels. Aan het 
einde lezen de leerlingen (die dat willen) hun gedicht 
voor.

Let bij deze verwerkingsopdracht op dat dit best 
een persoonlijke opdracht is. Het kan voor hen lastig 
zijn om iets heel persoonlijks te delen. Geef indien 
nodig duidelijk aan dat de leerlingen zelf bepalen 
hoe persoonlijk ze het maken. Het belangrijkste is 
dat ze een herinnering kiezen die ze wél willen delen. 
Forceer leerlingen hier niet toe. Breng ook voor het 
groepsbezoek de aanwezige docent op de hoogte van 
de opdracht zodat zij de leerlingen hier eventueel 
alvast op kan voorbereiden. Vraag de docent ook om 
tijdens het schrijven de leerlingen te begeleiden, die 
kent de leerlingen namelijk beter. 

Stappenplan	Toen	wij:

Introductie	- 10 min

Bespreek met de groep het gedicht Toen wij dat ze net 
in de app hebben gelezen. Gebruik hierbij de volgende 
vragen:

•   Wat valt jullie op aan dit gedicht? Bijna alle regels 
beginnen met Toen wij

•   Is dit meteen waar je aan denkt bij een gedicht? 
Waarschijnlijk niet, want het rijmt niet en alle zinnen 
beginnen hetzelfde

•   Over wie gaat het gedicht? Over de schrijfster en 
haar broer

•   Wordt er een verhaal verteld in het gedicht? Ja, het 
gaat over herinneringen van toen Roos en haar broer 
jonger waren. Want nu krijgt de broer een kind en 
heeft een huis gekocht en daardoor mist ze vroeger.

Vertel dat ze nu zelf een herinneringsgedicht 
gaan schrijven, in dezelfde vorm als dit gedicht. 
Hiervoor kiezen ze zelf iets of iemand waar ze veel 
herinneringen aan hebben. Vraag de groep wat 
voor gevoel/emotie voor de hand ligt als het gaat 
over herinneringen. Veel leerlingen leggen namelijk 
meteen de link met iets dat of iemand die er niet meer 
is en dan ligt de emotie verdriet en gemis voor de 
hand. Maar dat hoeft helemaal niet! Herinneringen 
kunnen ook heel vrolijk of grappig zijn. Benadruk dat 
ze ook kunnen kiezen voor iets dat of iemand die nu 
ook nog steeds heel belangrijk is in hun leven, zoals 
Roos dat ook met haar broer doet. Misschien heb je 
wel hele goede herinneringen aan je beste vriendin, 
je hond of je favoriete sokken. Daar kun je ook over 
schrijven. Het hoeft ook geen herinnering te zijn aan 
je jonge kindertijd, het mag ook best gaan over je 
vorige zomervakantie of het schoolkamp in groep 8.
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Voorbereiding	- 10 min

Voordat de leerlingen echt gaan schrijven, gaan ze 
eerst bedenken wat ze willen schrijven. Daarvoor 
krijgen alle leerlingen een werkblad met vragen 
die helpen bij het brainstormen. Laat leerlingen 
individueel dit werkblad invullen. Het maakt niet uit 
als ze niet alles ingevuld hebben, als ze er maar over 
nadenken. Deel hierbij ook de geprinte versie van het 
gedicht Toen wij uit ter inspiratie.

Schrijven	- 20 min

De leerlingen gaan nu hun herinneringen omzetten 
in een gedicht. Streef ernaar om dit zo’n 5 - 10 regels 
te laten zijn, maar verplicht de leerlingen niet om 
hieraan te voldoen. Het zal de ene leerling makkelijker 
afgaan dan de andere. Benadruk ook dat er geen goed 
of fout is bij poëzie, het gaat om hun herinneringen 
en hun gevoel.
Eerst schrijven ze hun gedicht op kladpapier. Als ze 
tevreden hierover zijn, schrijven ze hun gedicht op het 
mooie A3-papier. Dit nemen ze ook mee naar huis of 
school zodat ze echt iets tastbaars hebben na afloop.

Afsluiten	- 10 min

Vraag aan de groep of er iemand is die zijn of haar 
gedicht wil voorlezen aan de groep. Zorg dat de 
sfeer hiervoor goed is, want het is best spannend. Je 
kunt eventueel beginnen door zelf je eigen gedicht 
voor te lezen (zorg dan dat je die van tevoren al hebt 
gemaakt). Zo wordt het wat minder spannend.

Als iemand zijn of haar gedicht heeft voorgelezen, 
bespreek dit na met de groep. Was het voor de groep 
duidelijk over wie of wat de voorlezer het had? Wat 
was er mooi aan dit gedicht?
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Tijd:	50	minuten
Voor wie: a lle klassen voortgezet onderwijs
Bij welk gedicht: de date

Klaarleggen

•  30x geprint gedicht de date
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  Kaartjes met ideeën (zie bijlage)
•  30x A3-papier Wolk (zie bijlage)
•  Stiften
•   Strookjes met woorden 
•    Evt. scherm met de video van  

Een Wedstrijd van Akwasi 

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben het gedicht de date van Akwasi 
gelezen in de app. Akwasi schrijft in het gedicht over 
een date. Akwasi maakt gedichten, maar zingt/rapt 
ook. Daar zullen leerlingen hem misschien wel van 
kennen. Je kunt eventueel een rap/lied van hem laten 
horen. 

In deze verwerkingsopdracht praten we met elkaar 
over hoe rap en poëzie zich tot elkaar verhoudt. Ook 
gaan ze zelf een gedicht maken in de stijl van Akwasi. 

Stappenplan	de	date:

Introductie	- 10 min

We beginnen deze verwerkingsopdracht met praten 
over muziek en poëzie. Vraag de groep wie er wel eens 
naar rap of hip hop luistert. Vraag door wat ze daar 
zo goed aan vinden; is dat de muziek/beat of spreken 
ook de teksten hen aan?
Vertel dat het gedicht dat ze net hebben gelezen 
van Akwasi is. Vraag aan de groep wie Akwasi kent. 
Akwasi is schrijver maar waarschijnlijk vooral bekend 
als rapper. Hij zat in de rapgroep Zwart Licht. Laat 
eventueel de clip van Een Wedstrijd zien op het 
scherm.

Akwasi is dus rapper en schrijver/dichter. Wie denkt er 
bij poëzie eerder aan oude mannen of vrouwen dan 
aan iemand als Akwasi? Eigenlijk verschilt rappen niet 
zoveel van poëzie. Wat is het grote verschil? Bij rap lees 
je de tekst in een bepaald ritme en op een beat op, bij 
een gedicht hoeft dit niet.
Laten we eens met elkaar naar het gedicht van Akwasi 
kijken. Stel de leerlingen de volgende vragen:

•   Waar gaat het gedicht over? Over een date, dat is ook 
de titel. Maar hadden de leerlingen dit ook geweten 
zonder de titel te lezen?

•   Wat valt jullie op aan dit gedicht? Het zijn geen lange 
zinnen, maar allemaal korte stukjes. Elk beschrijft iets 
kenmerkends over het onderwerp.

•   Zit er nog een opbouw in het gedicht? Ja, het begint 
bij de ontmoeten tussen de personen, dan gaat het 
over de date zelf en dan de afsluiting en de afwijzing.

Klassikaal	oefenen	- 5 min

Je kunt dus een gebeurtenis, iemand of een plek 
beschrijven zonder dat letterlijk ergens te moeten 
noemen. Door kernwoorden te gebruiken waar je 
meteen aan denkt. Dit is natuurlijk heel persoonlijk. 
Laten we er eens een paar proberen met de groep. 
Leg (een van) de volgende thema’s voor aan de groep 
en vraag of zij hier woorden bij willen bedenken. Het 
hoeven niet persé woorden met lidwoorden te zijn. 

Doe dit klassikaal: 
•  De vakantie
•  Een vader
•  Opstaan

Probeer de leerlingen hierin steeds meer op 
detailniveau te laten nadenken. Bij vakantie zal snel 
zee, strand en zon gezegd worden. Maar kijk eens 
naar de kleine dingen die Akwasi beschrijft, zoals de 
stilte, de knik, het bestek. Denk dan nog eens na over 
deze situatie. Bijvoorbeeld bij vakantie de schoolbel, 
de gezelligheid, het vervelen, de zonnebrand, het 
verbranden, de ijsjes, het lekken, het inpakken, de 
koffers, de terugkeer.

VERWERKINGS- 
OPDRACHT 3:  
DE DATE

https://www.youtube.com/watch?v=Ic66mCDxYJo
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Aan	de	slag	- 25 min

Nu gaan de leerlingen zelf een kort gedicht schrijven 
over een situatie in de stijl van Akwasi. Hiervoor 
kunnen ze zelf een situatie kiezen of een kaartje 
komen halen bij de begeleider.
Laat de leerlingen hun gedicht op de volgende 
manieren maken:

1.   Brainstorm op kladpapier en bedenk zoveel 
mogelijk woorden

2.   Kies ongeveer 10 - 15 woorden uit die je het beste 
vindt passen. Kies hierbij niet voor de meest voor 
de hand liggende woorden, maar juist voor de 
woorden die voor jou persoonlijk bijzonder zijn.

3.   Schrijf de woorden per stuk netjes met stift op de 
strookjes.

4.   Denk na over de volgorde van de woorden. Dit hoeft 
niet een chronologische opbouw te zijn zoals in het 
gedicht van Akwasi. Dit kan ook een opbouw zijn 
van klein naar groot: eerst de kleine details en dan 
het grotere plaatje. Probeer dit uit door de woorden 
de schuiven.

5.   Plak de strookjes op het grote A3 papier in de door 
jou gekozen volgorde of schrijf de woorden met 
stift op.

Afsluiten	- 5 min

Vraag aan de groep of er iemand is die zijn of haar 
gedicht wil voorlezen aan de groep. Zorg dat de 
sfeer hiervoor goed is, want het is best spannend. Je 
kunt eventueel beginnen door zelf je eigen gedicht 
voor te lezen (zorg dan dat je die van tevoren al hebt 
gemaakt). Zo wordt het wat minder spannend.

Als iemand zijn of haar gedicht heeft voorgelezen, 
spreek dit dan na met de groep. Was het voor de groep 
duidelijk over wie of wat de voorlezer het had? Wat 
was er mooi aan dit gedicht?



Eenzaamheid Sip/verdrietig zijn

Instagram Social media

Online zijn Onzeker zijn

Acceptatie Ontmoeten

Vriendschap Daten

Verliefdheid Gezelligheid

Familie Broer/zus

Jeugd Herinneringen

Kindertijd Missen

Vroeger
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BIJLAGE 1:  
THEMA’S DE 
GRABBELTON 



Woorden blauw bij Please Like Me

Anders Gewoon Alleen Niemand

Flippo’s Huisgenoot Leuke dingen Spriet

Valse start Liefde Huilen Reclames

Rode draad Leven Vroeger Regen

Iedereen Jezelf Wacht Like

Woorden rood bij de date

Oogcontact Ontmoeting Namen Handdruk

Lach Lopen Gevoel Warmte

Complimenten Stilte Onzekerheid Kleuren

Rust Mooiste Liefde Vriendschap

Keuze Twijfel Moment Avond

Lol
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BIJLAGE 2:  
WOORDEN DE 
GRABBELTON 



Woorden Groen bij Toen wij

Verveling Liegen Verhaal Ouders

Liegen Taart Thuis Bang

Praten Gemeen Grappig Verdriet

Huilen Stoer Ruzie Stiekem

Boos Samen Nachtmerrie Gedachtes

Leven Huis

13



Aan wie heb jij bijzondere herinneringen? (mens of dier)

Heb je ook iets waar je bijzondere herinneringen hebt? (een voorwerp) Zo ja, waaraan? 

Kies over wie of wat je je gedicht wil schrijven. Ik schrijf mijn gedicht over: 

Uit welke tijd komt jouw herinnering en hoe oud was je toen?

Wat is het leukste dat je ooit met deze persoon of dit voorwerp hebt gedaan?

Wat is het gekste dat je ooit met deze persoon of dit voorwerp hebt gedaan?

Wat is het mooiste dat je ooit met deze persoon of dit voorwerp hebt beleefd?

Wat is het verdrietigste dat je ooit met deze persoon of dit voorwerp hebt meegemaakt?

Wat zal je echt nooit vergeten over deze persoon of dit voorwerp?
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BIJLAGE 3:  
WERKBLAD  
TOEN WIJ   



Het park Het bos

Het strand De nacht

Broer of zus Opa of oma

Het diner De natuur

Het feest De verjaardag

De wandeling De winter

De herfst De lente

De wedstrijd Het concert
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BIJLAGE 4:  
DE DATE  
IDEEËNKAARTJES  



Op de volgende pagina’s vind je vier ‘A3 Wolken’.  
Print een van deze pagina’s uit, bij voorkeur op A3 formaat,  
om te gebruiken bij verwerkingsopdracht 1, 2 en 3.
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BIJLAGE 5:  
WOLK A3  











Groep	7-8

Aan	tafel	-	Mieke van Hooft	

Als de kaas de jam zou zijn,
zat hij in een glazen pot.
Als de jam de kaas zou zijn,
legde ik hem in plakjes
op mijn bord.
Als de ham een big zou zijn,
met rode oogjes
en lange blonde wimpers
nam ik hem op schoot
en knuffelde ik hem in zijn nek

De	Zee - Hans Hagen

De zee neemt, de zee geeft,
het wordt je dood of je overleeft.

De zee wordt geliefd, de zee wordt gehaat,
omdat hij soms streelt, omdat hij soms slaat.

De zee neemt, de zee geeft.
Het zeil gaat omhoog, het zeil wordt gereefd.

De	vis	- Geert de Kockere

In de donkere zee
woont de donkere vis
die aan donkere stenen likt.

Hij zoekt en zoekt en likt,
waarna hij ze een voor een 
van donker naar donkerder schikt.

Heb jij ook zoiets?
Zoiets geks, zoiets raars,
zoiets zonder betekenis?
Denk dan aan die vis.

En hoe schoon dat is.
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BIJLAGE 6:  
GEDICHTEN  
TER INSPIRATIE   



Voortgezet	onderwijs

Droom	-	Anna Enquist	

De lieve doden zitten in een tijdloze
kamer met de deuren dicht. Er gaan
dagen voorbij dat ik niet aan hen denk.

Ze raken bedolven onder lagen
en lagen van leven. Vannacht kwam 
ik je tegen op een grasveld, riep ik

Waar was je, waar was je? Als water
wilde ik mij leggen langs je lichaam, 
het was vrede, niets kon mij deren.

Het verlangen wordt in de droom
opgerold. Ik dek je toe met de deken
van een nieuwe dag als ik opsta.

Zondag	-	Tim Gladdines

straat ligt zich leeg
te vervelen stoep staart
mij aan lantaarnpalen
staan, zwijgen
mensen vergeten vandaag
te leven nergens
iemand thuis auto’s
wachten af vogels
durven soms iets
fluiten bomen hopen op 
heel de wereld
is verdwenen en ik
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Toen	wij	-	Roos Rebergen	

toen jij roken nog vies vond
toen ik alles vond wat jij vond
toen ik mij nog verveelde als jij er niet was
toen jij je arm brak
toen ik nog niet kon liegen
toen jij een ander verhaal had tegen de ouders dan ik
toen jij heel goed kon liegen
toen ik jou verklikte
toen jij de mooiste vlaaienprijs had gewonnen
toen niemand dat geloofde
toen jij met een hele grote taart terugkwam
toen ik zo blij was dat er taart was
toen jij nog de leukste thuis was
toen jij mij nog bang kon maken
toen jij mij alles wijs kon maken
toen ik een ijsje kreeg omdat jij je arm had gebroken
toen ik zogenaamd geschrokken was
toen ik wou praten hoe jij praatte
toen jij mij dik vond en ik jou gemeen
toen onze vader mij vroeg wat ik romantisch vond
toen mijn antwoord was: een paard met een piemel
toen ik dat toen ook daadwerkelijk voor me zag
toen jij dat grappig vond
toen onze opa doodging
toen we daarom laat naar bed mochten
toen we geen verdriet voelden
toen wij onze moeten niet konden troosten
toen ik alleen moest huilen omdat zij huilde
toen ik voor de hosties mee naar de begrafenis wou
toen ik god vroeg om ongesteld te worden in plaats van wereldvrede
toen ik net zo oud als jij wou zijn
toen jij hem schopte en ik hem vasthield
toen we elkaar nog konden haten
toen ik een andere broer wou maar dat niet meende
toen jij een andere zus wou maar dat wel meende
toen ik bang was voor de frietboer
toen ik dacht ik krijg later vast hele grote borsten
toen je mij redde
toen we nog samen in een teil pasten
toen jij zei wedden dat ik er in poep
toen ik dat niet geloofde
toen ik het daarna wel geloofde
toen jij als ballerina naar de carnaval ging
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BIJLAGE 7:  
GEDICHTEN  
UIT APP WOLK     



toen ik dat zo stoer van je vond
toen we liters cola dronken
toen we de woestijnratten salto’s lieten maken
toen we dat nog niet zielig vonden
toen we ruzie maakten over de afstandsbediening
toen we ’s nachts stiekem in elkaars kamer kwamen
toen we samen in een tent sliepen in de tuin
toen onze vader iets te vaak zei dat het net frankrijk leek
toen we tim nog niet kenden
toen we nog aan elkaar zaten om te oefenen
toen ik mij daar nog voor schaamde
toen ik boos was dat jij aan mijn vriendinnen zat als ik slaapfeestjes had
toen ik heus wel wist dat dat niet meer oefenen ging
toen tim ons nog niet kende
toen mijn hond nog niet bestond
toen we elke dinsdagavond naar trommelles gingen
toen jij mij wist te wonen
toen jij nog met je eten speelde
toen jij met de handboeien die jij gewonnen had mij aan het prinsessenbed vastketende
toen ik dacht dat het een nachtmerrie was
toen de sleutels onder je kussen lagen
toen de ouders deden alsof ze boos waren
toen jij goed had geslapen
toen jij moest huilen op de kermis omdat we naar huis gingen
toen ik nog over alles kon huilen
toen ik een condoom had gewonnen bij de grijpers
toen ik dat kinderachtig vond dat je daarom moest huilen
toen ik het wou inruilen voor iets anders
toen ik dat van de ouders zelf moest vragen
toen er gezegd werd dat dat niet ging
toen er gezegd werd daar kunnen we niet aan beginnen
toen ik nog niet kon bedenken wie wat bewaart heeft wat
toen ik dacht als ik later maar geen kinderverkrachter word
toen ik dacht dat zal weer echt iets voor mij zijn
toen ik al die gedachtes voor mijzelf hield
toen wij ons geen ander leven konden voorstellen
toen wij het ons wel konden voorstellen maar daar bleef het dan ook bij

soms mis ik het nauwelijks
maar nu jij een kind krijgt en een huis koopt
meer dan ooit
beloof me dat het een broer gaat krijgen en stop met roken
sukkel
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Please	like	me	-	Tim den Besten

Als je homo bent
of zwart
Als je anders bent
of gewoon 
met een gebroken hart

Als je midden in 
een groep
best wel alleen bent
als er niemand is
die jou echt kent

Als je al je flippo’s
dubbel hebt
Als je huisgenoot
langs alle leuke
dingen zapt

Als je te dik bent
of juist een dunne spriet
Als je altijd iets anders
dan de ander ziet

Als je een goed einde had
maar een valse start
Als je altijd degene bent
die seks met liefde verwart

Als je moet huilen
om reclames van Merci
om de rode draad
die door je leven loopt
Als alles net iets anders is
dan je vroeger had gehoopt

Als de regen ineens
veel natter is
dan voorheen
als je even niets meer snapt
van iedereen

Als je jezelf 
niet meer kan zien
Als iedereen
je ontwijkt

Wacht je gewoon even
tot iemand je weer liket.
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de	date	-	Akwasi

het oogcontact. de ontmoeting. de namen. de handdruk. de lach. het lopen. de blikken.  
het gevoel. de warmte. de dankbaarheid. de stilte. het grijze gebied. de onzekerheid. het tempo.  
de kleuren. de kunst. de rust. de bevestiging. de knik. de liefde. de vriendschap. de keuze.  
de twijfel. de wrijving. het wegkijken. de tafel. het bestek. de borden. het eten. de kruiden.  
de smaken. de vervulling. de voldoening. de mooiste. het moment. het vertrek. de afsluiting.  
de avond. de tevredenheid. de lol. de bevrijding. de poging. de afwijzing.

Vier	manieren	om	op	iemand	te	wachten	-	Joke van Leeuwen

1.   Zittend. Denkend aan liggen. Je handen 
strijken rimpels in het tafellaken glad 
rond een gerecht dat moeilijk en te veel 
voor twee en niet als op het plaatje is, 
maar ruikt, het ruikt de ramen uit, het 
doet zijn best niet in te zakken, zoals 
een ingehouden buik niet bol te zijn - 
ook andersom is vergelijken.

 
2.   Lopend. Bijvoorbeeld naar de ramen 

en terug en toch weer naar de ramen, 
omdat geluid zich buigt naar wat je 
horen wilt, maar het niet is. Er danst 
een stoet voorbij, verklede mensen die 
iets onverstaanbaars juichen, van elkaar 
goed weten hoe ze heten en te kijken 
dansen dat je kijken moet.

 
3.   Staand. Bij een ingang, uitgang waar je zei 

dat, maar er zijn er drie, je weet niet meer 
of die of deze. Van blijven staan komt 
niemand tegen, maar met bewegen 
wordt haast bereikt wat net verdween. 
Zeker nog niet gezegd wie blijft en wie 
beweegt en wie dan wie wanneer 
en van hoe ver weer ziet.

 
4.  Niet

Boem	Paukeslag	-	Paul van Ostaijen

Dit gedicht heeft zo’n bijzondere vormgeving, dat het zonder opmaak niet overkomt. 
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