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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.	

In de app zijn de volgende gedichten te vinden:
-   Toen wij van Roos Rebergen 
-   Please like me van Tim den Besten
-   de date van Akwasi
-   Vier manieren om op iemand te wachten van Joke 

van Leeuwen
-   BOEM Paukeslag van Paul van Ostaijen
-   Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt 

van Edward van de Vendel
-   Lekker mindful van Teske de Schepper
-   Zonder oorlog waren we hier niet geweest van Anne 

Vegter
-   Je mag niets meer zeggen in dit land van Tim Hofman
-   Openingsscène van Radna Fabias

Wolk maakt poëzie laagdrempelig, toegankelijk 
en leuk. Na het ervaren van de Wolk app en/of het 
uitvoeren van 1 van de lesbrieven hebben leerlingen:
•  kennisgemaakt met de technologie van augmented 

reality; 
•  kennisgemaakt met poëzie; 
•  inzicht verkregen in de werking van taal als middel 

om je te uiten;
•  eenvoudige dicht- en rijmvormen leren kennen.

In het volgende hoofdstuk gaan we dieper op 
de leerdoelen in en zoeken we aansluiting bij de 
SLO-kerndoelen, curriculum.nu en de 21e-eeuwse 
vaardigheden.

Hoe	werkt	Wolk? 

1.  Download Wolk gratis 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 beeld van een 

jongen te zien. Zoek deze jongen op de totem (een 
poster of zuil). Kijk nu naar je beeldscherm en zorg 
dat de jongen op je scherm precies samenvalt met 
de jongen op de totem.  

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

Op www.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. Het 
programma kan ingezet worden bij klassenbezoeken 
aan de bibliotheek of op school. In 2019 is de eerste 
versie van dit lesprogramma gedeeld. Deze versie 
(2020) is ten opzichte van het lesprogramma uit 2019 
uitgebreid met drie extra lesbrieven. 

INLEIDING

1 van de 3 
beschikbare 
totems

http://www.probiblio.nl/Wolk
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Aansluiting	SLO-kerndoelen:	

•  9 – De leerlingen krijgen plezier in het lezen 
en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten 

•  54 – De leerlingen leren beelden, taal, muziek, 
spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens 
en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te 
communiceren

•  55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van 
anderen te reflecteren

Aansluiting	curriculum.nu:	

Nederlands

•  1 – Interactie en een rijk taalaanbod dragen bij aan 
de taal- en denkontwikkeling

   - 1.1 Leerlingen hebben toegang tot rijke literaire 
en zakelijke teksten, die de mogelijkheid bieden 
om kennis van de wereld en woordenschat op te 
bouwen en over een onderwerp van gedachten te 
wisselen

   - 1.2 Leerlingen leren in interactie hun 
eigen ideeën, gedachten en denkproces te 
verwoorden. Ze breiden door hun interactie hun 
woordenschat, talige kennis en kennis van de 
wereld uit

•  2 – Taalbewustzijn en taalleervaardigheden
   - 2.1 Leerlingen worden zich bewust van het 

belang van het schrift en van de relatie tussen 
vorm betekenis en context. Ze ontwikkelen 
taalleervaardigheden en vaktaal om over taal te 
communiceren.

•  4 – Experimenteren met taal en vormen van taal 
   - 4.1 Leerlingen leren op een creatieve wijze 

uiting te geven aan ideeën, ervaringen, 
gedachten en gevoelens. Ze experimenteren 
met vormen van taal en taalnormen vanuit spel, 
fantasie en nieuwsgierigheid.

•  7 – Leesmotivatie en literaire competentie
   - 7.1 Leerlingen ontwikkelen hun literaire 

competentie en werken aan hun leesmotivatie. 
Ze maken kennis met een breed aanbod aan 
literaire teksten, leren leesgesprekken voeren en 
zelf teksten te creëren. 

Digitale	geletterdheid	

•  3.1 Leerlingen leren mogelijkheden van digitale 
technologie kennen en te interacteren met digitale 

technologie. Ook leren zij creatief omgaan met de 
mogelijkheden van digitale technologie. 

Kunst	en	Cultuur	

•  1.1 Leerlingen leren al spelend experimenteren, 
creëren en imiteren en krijgen inzicht in eigen 
kunnen. Door het oefenen van maakstrategieën 
ontwikkelen zij artistiek-creatief vermogen. 

•  2.1 Leerlingen leren op een eigen manier in 
een artistieke vorm uitdrukking te geven aan 
ervaringen, gevoelens en ideeën. Ze verkennen 
het specifieke van de kunsten om in die ‘taal’ te 
communiceren.

•  6.1 Leerlingen leren vanuit verschillende 
perspectieven naar kunst te kijken en luisteren en 
daar eenvoudige vragen over te stellen. Ze maken 
kennis met enkele functies van kunst en leren deze 
waarderen. 

•  8.1 Leerlingen leren presenteren wat ze gemaakt 
hebben, tonen het product en het proces 
(tussentijds) aan anderen en leren reflecteren op  
het werk- en leerproces. 

Aansluiting	kerndoelen	netwerk	
Mediawijsheid

•  G1 – Apparaten, software en toepassingen 
gebruiken

We	werken	tijdens	deze	les	aan	de	
volgende	21ste-eeuwse	vaardigheden:

•  creatief denken
• samenwerken 
• communiceren
• ICT-basisvaardigheden
• sociale en culturele vaardigheden

LEERDOELEN
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Wolk	en	klassenbezoeken	

Leerlingen	komen	naar	de	bibliotheek	om	de	
gedichten	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	of	poster	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 Afsluiten

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.  Zorg voor 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 bestellen via  
www.probiblio.nl/Wolk. 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 
duurt ook langer omdat ze de app dan nog moeten 
downloaden. Het beste is om elke leerling een tablet 
of telefoon te geven, maar je kunt er eventueel 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. Er zijn 6 
verwerkingsopdrachten (deze vind je verderop in dit 
lesprogramma):

 1. De grabbelton
 2. Toen wij
 3. de date
 4. BOEM Paukeslag
 5.  Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt
 6. Je mag niets meer zeggen in dit land

Stappenplan	klassenbezoek

Inloop	- 5 min

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

Introductie	- 15 min

Als 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.

KLASSENBEZOEK 
WOLK

http://www.probiblio.nl/Wolk
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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 
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) straks 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 die ze 
vandaag gaan maken. 

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 behorend bij de verwerkingsopdracht 
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 aan de slag met één van de 6 
verwerkingsopdrachten. Laat ze de lesbrief volgen bij de 
gekozen verwerkingsopdracht:
1.  De grabbelton
2.  Toen wij
3.  de date
4.  BOEM Paukeslag
5.  Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt
6.  Je mag niets meer zeggen in dit land

Afsluiten	- 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	
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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 https://www.poeziepaleis.
nl/product/poeziegids-po/.

•   Ook voor het vo is er een poëziegids:  
https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids/.

•   Op https://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.

•   Aan de slag met nog meer schrijfopdrachten? In het 
boek Weten waar de woorden zijn van Mariet Lems 
staan veel praktische opdrachten voor alle leeftijden.

•   Kun je nog wel wat inspiratie voor vormgedichten 
gebruiken? Pak dan het boek Rond vierkant vierkant 
rond van Ted van Lieshout erbij.

https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids-po/
https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids-po/
https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids/
https://raadgedicht.nl/


8

Tijd:	50	minuten
Voor wie: groep 7 en 8
Bij welk gedicht: Toen wij van Roos Rebergen, de date 
van Akwasi en Please Like Me van Tim den Besten

Klaarleggen

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

Like Me 
•   30x A3-papier en stiften
•   Strookjes met thema’s (bijlage 1)
•   Strookjes met woorden, in 3 verschillende kleuren 

(bijlage 2)
•   4 schalen/bakken/tonnen, 1 voor de thema’s en  

3 voor de woorden (voor elke kleur een bak)

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben de gedichten Toen wij, de date 
en Please Like gelezen. In deze les gaan de leerlingen 
zelf een gedicht schrijven. Ze grabbelen hiervoor – uit 
een bak – een thema uit een van de gedichten van 
Wolk en een aantal woorden. Bij het thema hoort een 
kleur en de kleur bepaalt uit welke bak ze 5 woorden 
mogen grabbelen. Voordat ze met deze woorden aan 
de slag gaan oefenen we met een heuse ‘woorden-
warming up’. 

Stappenplan

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 3 de gedichten. 
Vertel dat elk gedicht 1 of meerdere centrale thema’s 
heeft. Welke zijn dat voor de 3 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 grabbelen ze 5 woorden 
uit een gedicht die horen bij het thema en die ze 
dienen te verwerken in hun gedicht. De vorm mogen 
ze zelf bepalen. Ze kunnen hiervoor inspiratie opdoen 
uit de gedichten van Wolk, maar mogen ook zelf iets 
bedenken. Voordat we echter gaan schrijven warmen 
we op met een heuse ‘woorden-warming up’.  

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 (Toen Wij), blauw (Please 
Like Me) of rood (de date). 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.

Warming	up	- 10 min

Nu iedereen een thema en 5 woorden heeft 
gegrabbeld is het tijd om de creativiteit op gang te 
brengen. Dat doen we met een klassikale warming up. 
Bij de warming up die we gaan doen is het van belang 
dat je je eerste ingeving opschrijft. De opdracht:
•   Lees als begeleider een woord voor. Kies hiervoor 

woorden die de leerlingen konden grabbelen.
•   Vervolgens krijgen ze 5 minuten om zoveel mogelijk 

woorden bij het gekozen woord op te schrijven.
•   Niet is te gek! Schrijf alles op dat naar boven komt.

Aan	de	slag	- 20 min

Nu we een thema en een heleboel woorden hebben, 
kunnen we gaan schrijven. 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.

VERWERKINGS- 
OPDRACHT 1:  
DE GRABBELTON 
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•   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.
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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 van Roos Rebergen 

Klaarleggen

•  30x geprint gedicht Toen wij
•  30x werkblad (bijlage 3 en 4)
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  30x A3-papier 
•  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. Hierbij 
kunnen ze het werkblad aanvullen of mogen ze zelf de 
vrijheid nemen een gedicht te schrijven. 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. Herhaling!

•   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. Mocht iemand er echt niet 
uitkomen laat ze dan gebruik maken van het andere 
werkblad behorende bij deze verwerkingsopdracht 
(bijlage 4). 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 van Akwasi

Klaarleggen

•  30x geprint gedicht de date
•  30x werkblad (bijlage 5)
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  Kaartjes met ideeën (bijlage 6)
•  30x A3-papier 
•  Stiften
•  Strookjes voor 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

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. Bij rap worden teksten 
in een bepaald ritme gelezen: een beat. Gedichten 
worden vaak ook in een bepaald ritme gelezen, op 
die manier kunnen teksten makkelijker onthouden 
worden. Iets wat voor een groot deel het ritme van 
een gedicht bepaald is het metrum. Heeft iemand wel 
eens van metrum gehoord? Bij een metrum wisselen 
beklemtoonde (een lettergreep die er uit springt) en 
onbeklemtoonde lettergrepen elkaar af. Dit gebeurt 
meestal in een vaste volgorde, bijvoorbeeld: Jantje 
zag eens pruimen hangen. O! Als eieren zo groot (de 
onderstreepte tekst staat voor de klemtoon). Het 
metrum kan voor bepaalde groepen nog wel eens lastig 
zijn. Schat dit van tevoren in en laat indien nodig het 
metrum achterwege.  

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 ontmoeting tussen de personen, dan gaat het 
over de date zelf en dan de afsluiting en de afwijzing.

•   Kan iemand een ritme in het gedicht ontdekken?

Klassikaal	oefenen	- 10 min

Je kunt dus een gebeurtenis, iemand of een plek 
beschrijven zonder het letterlijk ergens te 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 per se woorden met lidwoorden te zijn. 

VERWERKINGS- 
OPDRACHT 3:  
DE DATE

https://www.youtube.com/watch?v=Ic66mCDxYJo
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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.

Snelassociatie	- 10 min

Na het klassikaal oefenen voeren we het tempo iets op 
door aan de slag te gaan met een snelassociatie. Deze 
oefening stimuleert de creativiteit van de leerlingen 
en is een mooie ingang om tot schrijven te komen. Het 
levert namelijk materiaal en ideeën die vervolgens 
uitgewerkt kunnen worden. 
Elke leerling heeft het Werkblad Snelassociatie 
voor zich (bijlage 5) waar 10 woorden + ideeën 
opgeschreven kunnen worden. Zet eventueel een 
timer op 5 minuten. Vervolgens ga je 10 verschillende 
woorden opnoemen met ongeveer 20 seconden 
ertussen. De leerlingen dienen zo snel mogelijk andere 
woorden achter het genoemde woord te schrijven. 
Gebruik hiervoor de woorden van de Ideeënkaartjes 
(bijlage 6). Mochten de leerlingen niets weten, dan 
mag een streepje worden opgeschreven. Na de 5 
minuten gaan we kort de kring rond en horen we wat 
er is opgeschreven. Zit er veel verschil tussen, dachten 
velen aan dezelfde woorden? De bedachte woorden 
kunnen de leerlingen eventueel gebruiken bij hun 
persoonlijke gedicht. 

Aan	de	slag	- 15 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 verder gaan 
met een van de Ideeënkaartjes of gebruikte woorden 
tijdens de snelassociatie. 
Laat de leerlingen hun gedicht op de volgende 
manieren maken:

1.  Brainstorm eventueel verder 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?
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VERWERKINGS- 
OPDRACHT 4:  
BOEM PAUKESLAG 
Tijd:	50	minuten
Voor wie:  groep 7 en 8 en alle klassen van het 

voortgezet onderwijs
Bij welk gedicht:  BOEM Paukeslag van Paul van 

Ostaijen

Klaarleggen

•  30x geprint gedicht BOEM Paukeslag
•  30x werkblad (po of vo) (bijlage 7 en 8)
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  30x A3-papier 
•  Stiften

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben het gedicht BOEM Paukeslag 
van Paul van Ostaijen gelezen en bekeken in de app. 
In deze verwerkingsopdracht praten we na over het 
gedicht en over de typografie van het gedicht. Hoe het 
gedicht eruitziet, draagt veel bij aan hoe het gedicht 
ervaren en gelezen dient te worden. De leerlingen 
denken in deze opdracht na over vormgeving en 
typografie, en hoe dat bij kan dragen aan hoe een 
tekst wordt beleefd. Vervolgens maken ze zelf een 
gedicht waarbij de vormgeving centraal staan. Aan 
het eind delen de leerlingen (die dat willen) hun 
gedicht met de rest van de groep. 

Kunnen jij en de groep nog wel wat inspiratie 
gebruiken? Pak dan het boek Rond vierkant vierkant 
rond van Ted van Lieshout erbij!

Stappenplan

Introductie	- 5 min

Bespreek met de groep het gedicht BOEM Paukeslag 
dat ze net in de app hebben gelezen. Gebruik hiervoor 
de volgende vragen:

•   Wat valt jullie op aan dit gedicht? Hoe het gedicht 
eruitziet draagt veel bij aan hoe het gedicht wordt 
beleefd. De vormgeving is erg belangrijk. Het is meer 
een gedicht om naar te kijken. Zo wordt de betekenis 
van woorden versterkt door de vormgeving. Door 
BOEM bijvoorbeeld heel groot te maken wordt het 
woord ook extra luid. Laat eventueel ter illustratie het 
filmpje Boem Paukeslag (Paul van Ostaijen) van Fast 
Forward vzw op YouTube zien. 

•   Als je deze tekst ergens zou zien staan, zou je het 
dan aanzien voor een gedicht? Waarschijnlijk niet. 
Bij een gedicht denk je toch al gauw aan een ‘simpel’ 
opgemaakte tekst. 

•   Waar gaat het gedicht over? Waar denken de 
leerlingen dat het gedicht over gaat? Het gedicht 
gaat over de ervaringen van Ostaijen in het leger. De 
trommels en instrumenten stellen de geluiden voor 
die de mars van soldaten begeleiden. In de laatste 
strofe beschrijft van Ostaijen wat voor chaos de 
oorlog meebracht. 

Vertel nu dat ze zelf een gedicht gaan schrijven 
waarbij de vormgeving belangrijk is. We gaan dus 
meer een gedicht om naar te kijken maken, dan een 
gedicht om te lezen. Zo’n gedicht vraagt nogal wat van 
je creativiteit, het fijnst is dan ook om deze opdracht 
in groepjes uit te voeren.

Voorbereiding	- 10 min

Voordat de leerlingen een vormgedicht gaan schrijven 
dienen er enkele keuzes gemaakt te worden. Deze 
keuzes (onderwerp en vorm/techniek) geven ze 
aan op het werkblad (bijlage 7 of 8). We hebben de 
onderwerpkeuzes alvast wat beperkt zodat er sneller 
een start met het schrijven gemaakt kan worden. 
Voor po hebben we ook al wat voorbeeldgedichtjes 
geschreven zodat ze direct met de vormgeving aan de 
slag kunnen. Natuurlijk kunnen deze gedichtjes bij vo 
groepen ook ter inspiratie gebruikt worden. 
Het maakt niet uit als de leerlingen niet alles op het 
werkblad tot in detail hebben ingevuld, als ze er maar 
over nadenken. Deel hierbij ook de geprinte versie van 
BOEM Paukeslag uit ter inspiratie. 

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

De leerlingen gaan nu de bedachte vorm en inhoud 
omzetten naar een gedicht. Hier is ruimte voor 
gereserveerd op het werkblad. Loop rond om hierbij 
te helpen. Hoe kan je sommige woorden bijvoorbeeld 
meer kracht bijzetten?
Laat ze eerst hun gedicht op kladpapier schrijven. Als 
ze tevreden hierover zijn, schrijven of tekenen 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 laten zien aan de groep. Zorg dat de sfeer 
hiervoor goed is, want het is best spannend. Je kunt 
eventueel beginnen door zelf je eigen gedicht te laten 
zien (zorg dan dat je die van tevoren al hebt gemaakt). 
Zo wordt het wat minder spannend.
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VERWERKINGS- 
OPDRACHT 5:  
WAT JE MOET DOEN ALS JE OVER 
EEN NIJLPAARD STRUIKELT 
Tijd:	50	minuten
Voor wie:  groep 7 en 8
Bij welk gedicht:  Wat je moet doen als je over een 

nijlpaard struikelt van Edward van de 
Vendel

Klaarleggen

•   30x geprint gedicht Wat je moet doen als je over  
een nijlpaard struikelt

•  30x werkblad (bijlage 9)
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  Stiften

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben het gedicht Wat je moet doen 
als je over een nijlpaard struikelt van Edward van 
de Vendel gelezen en bekeken in de app. In deze 
verwerkingsopdracht praten we na over het gedicht. 
In het gedicht worden fantasiewoorden gebruikt, 
toch weten de meeste mensen wat er wordt gezegd. 
Leerlingen gaan in deze opdracht zelf aan de slag met 
fantasiewoorden en een gedicht. Aan het eind delen 
de leerlingen (die dat willen) hun gedicht met de rest 
van de groep. 

Kunnen jij en de groep nog wel wat inspiratie 
gebruiken? Pak dan het gedicht de Blauwbilgorgel van 
Cees Buddingh of het gedicht Mijn eigen soep van Theo 
Olthuis erbij!

Stappenplan

Introductie	- 10 min

Bespreek met de groep het gedicht Wat je moet doen 
als je over een nijlpaard struikelt dat ze net in de app 
hebben gelezen. Gebruik hiervoor de volgende vragen:

•   Wat valt jullie op aan dit gedicht? Het onderwerp, de 
woorden, korte zinnen.

•   Waar gaat het gedicht over? Over wat je moet doen 
als je over een nijlpaard struikelt.

•   Welke woorden vallen op? Waarom? Gebruikelen, 
ruikelen, kruikelen, buikelen. De woorden bestaan 
niet, toch snap je - als het goed is - wel wat er staat.

Vertel nu dat ze zelf een gedicht gaan schrijven, in 
dezelfde vorm als dit gedicht. Hiervoor gaan ze aan de 
slag met een beschrijving en fantasiewoorden. 
In het gedicht van Edward van de Vendel worden 
de fantasiewoorden gebruikelen, ruikelen, kruikelen 
en buikelen gebruikt. De woorden zijn alle vier op 
dezelfde manier aangepast: -le- is toegevoegd. Maar 
je kan fantasiewoorden op verschillende manieren 
maken. Enkele mogelijkheden:

Voor het volgende gedicht zijn de woorden schrokken, 
hamburger, woonkamer en gebruiken vervormd.

Manier Beschrijving Voorbeeld

Plakken Maak een fantasiewoord 
door 2 woorden aan 
elkaar te plakken

Broodloop
Bekersom

Extra 
letter

Voeg een extra letter aan 
een bestaand woord toe

Fietswilel
Bfergschoen

Husselen Neem een bestaand 
woord en hussel de  
letters door elkaar

Kappenlamp 
Momputercuis

Vreemde 
letter

Vervang een letter in een 
woord door een andere 
letter

Stofzuiper 
Sgaapkamer
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Wat je moet doen als je kamerplant wil komen eten
Allereerst:
Vragen of hij alles lust
Daarna: 
Burgerhams maken heel bewust
Een komkommertje hier, tomaatje daar
Jum, smak, schrokkel, schrok
Voor je het weet heeft hij het op
Ik zou als ik jou was
Het eten opdienen in de woonskamer thuis
Of weet hij niet hoe hij mes en vork moet gebruiks?

Voorbereiding	- 15 min

Voordat de leerlingen echt gaan schrijven, gaan ze 
eerst bedenken wat ze willen schrijven. Hiervoor 
dienen de leerlingen een keuze te maken uit één 
van de volgende zinnen en een keuze uit de werk- en 
zelfstandig naamwoorden. Deze keuzes kunnen op het 
werkblad (bijlage 9) worden aangegeven. 

Laat de leerlingen één van de volgende zinnen uitkiezen

•   Wat je moet doen als je bed je huiswerk heeft 
opgegeten 

•   Wat je moet doen als je kamerplant wil komen eten
•   Wat je moet doen als je vork op zangles wil
•   Wat je moet doen als je een wandelende cactus 

tegenkomt 

Laat ze vervolgens 4 woorden kiezen die ze gaan 
vervormen en gebruiken

Geef de leerlingen nu de tijd om de woorden te 
vervormen. Loop rond, zorg dat ze het zichzelf niet te 
moeilijk maken, en help waar nodig.

Aan	de	slag/schrijven	- 15 min

Nu de leerlingen een zin hebben gekozen en 4 
woorden hebben vervormd is het tijd om een gedicht 
te maken. Deel het gedicht Wat je moet doen als je over 
een nijlpaard struikelt uit ter inspiratie. 
Laat ze eerst hun gedicht op kladpapier of op het 
werkblad schrijven. 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 laten zien aan de groep. Zorg dat de sfeer 
hiervoor goed is, want het is best spannend. Je kunt 
eventueel beginnen door zelf je eigen gedicht te laten 
zien (zorg dan dat je die van tevoren al hebt gemaakt). 
Zo wordt het wat minder spannend.

Kies	2	
werkwoorden

Kies	2	zelfstandig	
naamwoorden

Wandelen Woonkamer

Gebruiken Hamburger

Opruimen Natuur

Eten Beddengoed

⃝Zingen Lampenkap

Opschrijven Talentenjacht

Drinken School 

Prikken Water 

Toeteren Muziek 
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VERWERKINGS- 
OPDRACHT 6:  
JE MAG NIETS MEER  
ZEGGEN IN DIT LAND 
Tijd:	50	minuten
Voor wie:  alle klassen van het voortgezet onderwijs
Bij welk gedicht:  Je mag niets meer zeggen in dit land 

van Tim Hofman

Klaarleggen

•   30x geprint gedicht Je mag niets meer zeggen  
in dit land

•  30x werkblad (bijlage 10)
•  30x pennen en kladblokken/papier
•  30x A3-papier 
•  Stiften

Wat	gaan	we	doen

De leerlingen hebben in de app het gedicht Je mag 
niets meer zeggen in dit land van Tim Hofman gelezen. 
Een vrij heftig gedicht. In deze verwerkingsopdracht 
praten we na over het gedicht. 

Tim beschrijft in het gedicht enkele heftige situaties. 
In de introductie gaan we dan ook in op het cynisme 
en de ironie die in het gedicht worden gebruikt. Ook 
gaan we in op de manier waarop het gedicht gemaakt 
is en voorgedragen dient te worden (spoken word). 
Vervolgens maken de leerlingen zelf een kort gedicht 
waarin een kernzin centraal staat. Hierbij gebruiken 
ze het werkblad. Aan het einde lezen de leerlingen (die 
dat willen) hun gedicht voor. 

Let bij deze verwerkingsopdracht op dat de leerlingen 
niet in het choquerende (de ironie en het cynisme) 
van het gedicht blijven hangen. We willen in deze 
opdracht vooral ingaan op het gebruik van een steeds 
terugkomende kernzin. Licht eventueel van tevoren de 
docent in en let tijdens het bezoek goed op de reacties 
van de leerlingen. Vraag de docent actief mee te doen, 
hij of zij kent de leerlingen beter.

Stappenplan

Introductie	- 10 min

Bespreek met de groep het gedicht Je mag niets meer 
zeggen in dit land dat ze net in de app hebben gelezen. 
Gebruik hiervoor de volgende vragen:

•   Wat valt jullie op aan dit gedicht? Eén zin wordt 
telkens herhaald: Je mag niks meer zeggen in dit 
land. Daarnaast is het een vrij heftig gedicht. Er 
wordt ironie en cynisme gebruikt. Ironie en cynisme 
zijn beide vormen van humor en spot. Bij ironie wil 
je iemand niet kwetsen. Ironie is milde spot. Vaak 
wordt er bij ironie sterk overdreven of wordt er het 
tegenovergestelde gezegd van wat wordt bedoeld. 
Cynisme is de meeste harde vorm van spot. Cynisme 
laat de bitterheid van de waarheid zien, je kan er 
niets aan veranderen. Meer achtergrondinformatie 
nodig? Kijk dan eens op de website van taaladvies.net 
en zoek naar ironie, sarcasme en cynisme. 

•   Waar gaat het gedicht over? Aan het eind van 
het gedicht kom je er achter dat alle heftige 
gebeurtenissen misschien niet eens zijn gebeurd. 
Degene die over de gebeurtenissen vertelt heeft het 
namelijk op Facebook gelezen, een plek waar iedereen 
informatie en berichten kan plaatsen. Geloof dus 
nooit zomaar alles wat je leest, maar let altijd op 
waar je de informatie hebt gevonden. 

•   Wat betekenen de woorden tussen haakjes aan 
het begin van het gedicht (spoken word)? Spoken 
word is een combinatie van poëzie, muziek en het 
vertellen van een verhaal. Het gedicht dient dan ook 
voorgedragen te worden. Het zijn gesproken woorden. 
Inspiratie nodig? Zoek dan eens op YouTube naar 
spoken word of kijk het filmpje van Derek Otte – ‘Voor 
een ander’.

https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/430/ironie_cynisme_sarcasme/
https://www.youtube.com/watch?v=me5uXAl1DBY
https://www.youtube.com/watch?v=me5uXAl1DBY


19

Voorbereiding	- 10 min

Vertel nu dat ze zelf een gedicht gaan schrijven. Bij 
het schrijven van het gedicht focussen we ons op één 
zin die in elke strofe herhaald word. In het gedicht is 
dit de zin ‘Je mag niks meer zeggen in dit land’. Om 
het schrijven van het gedicht wat te vergemakkelijken 
hebben we al enkele zinnen bedacht waar de 
leerlingen uit kunnen kiezen. Ze mogen natuurlijk ook 
zelf een zin bedenken als ze dat willen:

•   Omdat ik je niet vergeten kan
•   Je mag niks meer zeggen in dit land
•   Want ik voel me vrij in de natuur
•   Omdat dat mij blij maakt
•   Waarom zou je dat doen
•   Net zoals het vroeger was
•   Omdat dromen uit kunnen komen

Laat de leerlingen hun keuze aangeven op het 
werkblad (bijlage 10). 

Aan	de	slag/schrijven	- 20 min

Nu gaan de leerlingen zelf een kort gedicht schrijven 
in de stijl van Tim Hofman. Hiervoor gebruiken ze de 
zin die ze zojuist hebben gekozen en het werkblad 
(bijlage 10).
Laat ze eerst hun gedicht op kladpapier schrijven. Als 
ze tevreden hierover zijn, schrijven of tekenen 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 laten zien of voordragen 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 dragen (zorg dan dat je die van 
tevoren al hebt gemaakt). Zo wordt het wat minder 
spannend.



Eenzaamheid Anders zijn

Kwetsbaar Social media

Online zijn Onzeker zijn

Acceptatie Opbloeien

Vriendschap Kennismaken/ontmoeting

Verlangen Eerste liefde

Thuiskomen Broer/zus

Jeugd Herinneringen

Vader/moeder Toekomst

Vroeger Heimwee

20

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
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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 welk jaar 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 (1)  



toen jij

toen ik

toen ik

toen jij

toen

toen

...........

...........
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BIJLAGE 4:  
WERKBLAD  
TOEN WIJ (2)  



Genoemd woord Associatie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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BIJLAGE 5:  
WERKBLAD
DE DATE 



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 6:   
IDEEËNKAARTJES
DE DATE 



Dieren/insecten Instrumenten/muziek

Eten/proeven Klussen/bouwen

Picknicken in de zon
Kleine pootjes kriebelen in mijn nek
Heeft de mier soms ook trek?

BAM, een spijker hier
RRRRRRR, een schroef daar
TIK TIK TIK, nog even met de hamer slaan
Zo, het hondenhok is klaar

Al toeterend speelde de saxofoon
Klonk dat niet te gewoon?
Misschien hadden ze nodig een fluit
Al piepend kwam daar iets uit

Jum, slurp, smak en slok
Mijn grootste hobby is eten
Hap, nom, smikkel en schrok
Ik zou haast de rest vergeten

Onderwerpkeuzes

Voorbeeldgedichtjes

Techniek Uitleg Voorbeeld

 
Woorden 
benadrukken 

Benadruk woorden door ze op een 
bepaalde manier weer te geven. Maak 
ze bijvoorbeeld heel groot, schrijf ze 
heel dik, scheef of heel klein. Schrijf het 
woord zee bijvoorbeeld golvend, of als 
het over een mier gaat geef dan het 
woord ogen en pootjes.

Vorm/techniek
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BIJLAGE 7:  
WERKBLAD PO  
BOEM PAUKESLAG  



 
Vorm  
uitbeelden:  
lijn volgen 

Teken een voorwerp en schrijf 
vervolgens op de getekende lijn de 
woorden van je gedicht. Gaat je gedicht 
over eten, gebruik dan bijvoorbeeld de 
vorm van een pan.

 
Vorm  
uitbeelden:  
vorm vullen

Teken een voorwerp en vul vervolgens 
het voorwerp met woorden. In plaats 
van je vorm in te kleuren wordt de vorm 
dus gevuld met woorden. Houd hierbij 
rekening met het onderwerp van je 
gedicht. Gaat je gedicht over klussen/
bouwen? Gebruik dan bijvoorbeeld de 
vorm van een hamer.

 
Vorm 
uitbeelden: 
ruimte om 
vorm vullen

Je kan natuurlijk ook de ruimte om 
je vorm gaan opvullen met woorden. 
De vorm blijft wit, maar de woorden 
eromheen zorgen ervoor dat de vorm 
zichtbaar wordt. Houd hierbij rekening 
met het onderwerp van je gedicht. 
Gaat je gedicht over dieren/insecten? 
Gebruik dan bijvoorbeeld de vorm van 
een mier.

Nu	je	een	onderwerp,	woorden,	en	een	techniek	hebt	kan	je	gaan	
uitproberen.	Gebruik	hiervoor	de	ruimte	hieronder.	Tevreden	over	je	gedicht?	
Vraag	dan	een	mooi	vel	papier	en	schrijf	daar	je	gedicht	op!
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Dieren/insecten Instrumenten/muziek

Eten/proeven Klussen/bouwen

Picknicken in de zon
Kleine pootjes kriebelen in mijn nek
Heeft de mier soms ook trek?

BAM, een spijker hier
RRRRRRR, een schroef daar
TIK TIK TIK, nog even met de hamer slaan
Zo, het hondenhok is klaar

Al toeterend speelde de saxofoon
Klonk dat niet te gewoon?
Misschien hadden ze nodig een fluit
Al piepend kwam daar iets uit

Jum, slurp, smak en slok
Mijn grootste hobby is eten
Hap, nom, smikkel en schrok
Ik zou haast de rest vergeten

Onderwerpkeuzes

Voorbeeldgedichtjes

Welke	woorden	passen	bij	jouw	onderwerp?	Schrijf	er	minimaal	10	op!
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BIJLAGE 8:  
WERKBLAD VO  
BOEM PAUKESLAG 



Techniek Uitleg Voorbeeld

 
Woorden 
benadrukken 

Benadruk woorden door ze op een 
bepaalde manier weer te geven. Maak 
ze bijvoorbeeld heel groot, schrijf ze 
heel dik, scheef of heel klein. Schrijf het 
woord zee bijvoorbeeld golvend, of als 
het over een mier gaat geef dan het 
woord ogen en pootjes.

 
Vorm  
uitbeelden:  
lijn volgen 

Teken een voorwerp en schrijf 
vervolgens op de getekende lijn de 
woorden van je gedicht. Gaat je gedicht 
over eten, gebruik dan bijvoorbeeld de 
vorm van een pan.

 
Vorm  
uitbeelden:  
vorm vullen

Teken een voorwerp en vul vervolgens 
het voorwerp met woorden. In plaats 
van je vorm in te kleuren wordt de vorm 
dus gevuld met woorden. Houd hierbij 
rekening met het onderwerp van je 
gedicht. Gaat je gedicht over klussen/
bouwen? Gebruik dan bijvoorbeeld de 
vorm van een hamer.

Vorm/techniek

Mijn	gedicht
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Nu	je	een	onderwerp,	woorden,	en	een	techniek	hebt	kan	je	gaan	
uitproberen.	Gebruik	hiervoor	de	ruimte	hieronder.	Tevreden	over	je	gedicht?	
Vraag	dan	een	mooi	vel	papier	en	schrijf	daar	je	gedicht	op!

 
Vorm 
uitbeelden: 
ruimte om 
vorm vullen

Je kan natuurlijk ook de ruimte om 
je vorm gaan opvullen met woorden. 
De vorm blijft wit, maar de woorden 
eromheen zorgen ervoor dat de vorm 
zichtbaar wordt. Houd hierbij rekening 
met het onderwerp van je gedicht. 
Gaat je gedicht over dieren/insecten? 
Gebruik dan bijvoorbeeld de vorm van 
een mier.
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Kies	één	van	de	volgende	zinnen	uit	om	een	gedicht	over	te	maken.	
Kruis	aan.	

	 Wat je moet doen als je bed je huiswerk heeft opgegeten 

	 Wat je moet doen als je kamerplant wil komen eten

	 Wat je moet doen als je vork op zangles wil

	 Wat je moet doen als je een wandelende cactus tegenkomt 

Kies	vervolgens	de	woorden	uit	die	je	wilt	gaan	vervormen.

Kies	2	werkwoorden Kies	2	zelfstandig	naamwoorden

   Wandelen    Woonkamer

   Gebruiken    Hamburger

   Opruimen    Natuur

   Eten    Beddengoed

   Zingen    Lampenkap

   Opschrijven    Talentenjacht

   Drinken    School 

   Prikken    Water 

   Toeteren    Muziek 
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BIJLAGE 9:  
WERKBLAD WAT JE MOET  
DOEN ALS JE OVER EEN  
NIJLPAARD STRUIKELT



Fantasiewoorden	kunnen	op	verschillende	manieren	worden	gemaakt.	
Hieronder	vind	je	de	mogelijkheden.	

Vervorm	je	woorden:

Manier Beschrijving Voorbeeld

Plakken Maak een fantasiewoord door 2 woorden 
aan elkaar te plakken

Broodloop
Bekersom

Extra letter Voeg een extra letter aan een bestaand 
woord toe

Fietswilel
Bfergschoen

Husselen Neem een bestaand woord en hussel de  
letters door elkaar

Kappenlamp 
Momputercuis

Vreemde letter Vervang een letter in een woord door een 
andere letter

Stofzuiper 
Sgaapkamer

Woord Vervorming
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Nu	je	een	onderwerp	en	fantasiewoorden	hebt	kan	je	beginnen	met	
dichten.	Gebruik	de	ruimte	en	de	zinnen	hieronder.	Kom	je	niet	uit	in	
de	witte	vlakken?	Meer	of	minder	zinnen	gebruiken	mag	ook.

Tevreden	over	je	gedicht?	Vraag	dan	een	mooi	vel	papier	en	schrijf	daar	
je	gedicht	op!

Wat je moet doen als:

Allereerst:

Daarna:

Ik zou als ik jou was:
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In	het	gedicht	Je mag niets meer zeggen in dit land	wordt	één	zin		
telkens	herhaald.	Kies	één	van	de	zinnen	hieronder	uit	of	verzin	zelf		
een	zin	en	gebruik	deze	zin	in	je	gedicht.		

	 Omdat ik je niet vergeten kan

	 Je mag niks meer zeggen in dit land

	 Want ik voel me vrij in de natuur

	 Omdat dat mij blij maakt

	 Waarom zou je dat doen

	 Net zoals het vroeger was

	 Omdat dromen uit kunnen komen
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BIJLAGE 10:  
WERKBLAD JE MAG NIETS  
MEER ZEGGEN IN DIT LAND



Tevreden	over	je	gedicht?	Vraag	dan	een	mooi	vel	papier	en	schrijf	daar	
je	gedicht	op!

>

>

>

>

>

>

Schrijf	je	gedicht!
Vul	bij	het	pijltje	(>)	telkens	je	gekozen	zin	in:	de	herhalingszin.
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Groep	7-8		

• Aan	tafel	- Mieke van Hooft

• De	Zee - Hans Hagen

• De	vis	- Geert de Kockere

• De	Blauwbilgorgel - Cees Buddingh

• Mijn	eigen	soep	- Theo Olthuis

• Brief	voor	mijn	ouders	- Ellen Deckwitz 

Voortgezet	onderwijs

• Droom	- Anna Enquist

• Zondag	- Tim Gladdines

• Zwemles - Tim Hofman

• Zegevieren - Winne
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BIJLAGE 11:  
GEDICHTEN VOOR  
INTRODUCTIE EN  
TER INSPIRATIE 



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 12:  
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.

41



Boem	Paukeslag	-	Paul van Ostaijen
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Wat	je	moet	doen	als	je	over	een	nijlpaard	struikelt	-	Edward van de Vendel 

Allereerst:
Sorry zeggen
Daarna: 
Met jezelf overleggen
Hoe je hem terug laat struikelen.
Pfah.
Alsof dikhuiden de enigen zijn
Die hun gewicht mogen gebruikelen!
Ik zou als ik jou was
Alle zoetigheid in jullie huis
Tevoorschijn proberen te ruikelen:
Alle slagroom en snoep, 
In alle kannen en kruikelen,
En dat opeten,
Opeten
Om dan, met opbollende billen
En uitpuilende buikelen,
Elk nijlpaard dat in de weg loopt
Ondersteboven 
Te duikelen.

Lekker	mindful	-	Teske de Schepper 

de therapeut vroeg mij
eens even diep te ademhalen
maar elke keer als zuurstof
alle randen van mijn longen trof
voelde ik hoe tranen zich
een weg naar buiten vochten
ik vond me in een metselaar
die alle kiertjes dicht
zo sloeg ik alle ongewenste
zwaktes zo
de hersenen in
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Zonder	oorlog	waren	we	hier	niet	geweest	- Anne Vegter 

iedereen zat in een kamer iedereen was bang
behalve de kleinste kinderen als je naar buiten ging
schoten ze misschien op je niemand wilde naar buiten

we kusten elkaar als troost de jongste kindjes begonnen 
te zingen ze dachten dit is een spelletje buiten knallen peng
lalala ballonnen kapot kleinen weten niets ze lachen 

hun machteloze lach de kinderen bleven thuis
in dit land moest je maar niet naar school zeiden dieren
als je naar school gaat begin je de wereld te begrijpen

niets voor dieren! de dag waarop we ons land verlieten
zeiden we dit is de dag waarop de aarde ophoudt met draaien
het werd nacht het werd dag en we verlieten toch ons land 

Je	mag	niets	meer	zeggen	in	dit	land	-	Tim Hofman

(spoken word) 

René van tv stak een kleuter met down in de brand
je mag niks meer zeggen in dit land

Youp uit de krant sloeg een baby dood met vlakke hand
je mag niks meer zeggen in dit land

je mag niks meer zeggen in dit land

Theo met zachte g heeft dus een lelijk jongetje aangerand
je mag niks meer zeggen in dit land

en Johan, sigaar in de hand, maakte een hongerig kind van kant
je mag niks meer zeggen in dit land

je mag niks meer zeggen in dit land

waar heb je dat gehoord dan
waar heb je dat vandaan

heb op Facebook gestaan
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Openingsscène	-	Radna Fabias

op het vliegveld trek ik uit
mijn schoenen mijn riem en als
erom gevraagd wordt ook mijn broek

ik laat me door de honden besnuffelen de wapens
installeerde ik onder mijn vingertoppen ik heb daar
ook de versnelde hartslag opgeslagen

ik zie er keurig uit mijn haar zit goed
ik glimlach als een schaap ik kijk omlaag
het masker aan een elastiek
achter mijn oren gehaakt 
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