
 

 

Aanwijzingen voor de leerkracht 
Bij de opdracht ‘Een recyclegedicht’: 

Geef de leerlingen een bestaand gedicht of laat ze er een uitprinten. Gebruik hiervoor een 
kort gedicht (een regel of 8 tot 15). Het mag best een associatief of vrij gedicht zijn; dat geeft 
veel ruimte om zelf ook associatief aan de slag te gaan. Dus een gedicht voor volwassenen 
is geen probleem, zolang ze de (meeste) losse woorden maar begrijpen. 
 
Tips: 

• PLINT geeft een paar keer per jaar een geïllustreerde bundel uit: ‘DICHTER’. 
Verkrijgbaar bij de boekhandel en op internet: www.plint.nl/dichter 
 

• Of gebruik het gedicht ‘Rivivere’ (zie bijlage Rivivere - 3 gedichten Simon van der 
Geest) 

Om leerlingen op gang te helpen kun je ze voorstellen om eerst één zin te vormen van bijv. 
4 tot 7 woorden. Een zin die ze mooi of leuk vinden. Vervolgens vormen ze een tweede zin, 
enzovoorts. De zinnen hoeven (nog) niet met elkaar te maken te hebben. De volgorde 
bepalen ze op het laatst. Misschien komt er dan de behoefte om er nog woorden of een zin 
tussen te schrijven. Geef evt. een minimum aantal regels voor het gedicht. 

Stimuleer ze door mee te geven dat het niet een ‘logisch’ verhaaltje hoeft te worden. Het 
mag best vreemd klinken. Omdat de woorden er al zijn oefenen ze om creatief en vrij met 
taal om te gaan, en om te associëren. 

Laat de kinderen hun gedicht online of voor de klas voordragen! 

 
 

 

Bij de opdracht ‘Gedicht vanuit een vergeten voorwerp’ 

Ideeën voor voorbereidende opdrachten: 

• Laat de leerlingen hun voorwerp fotograferen.  
 

• Of laat de leerlingen hun voorwerp natekenen. Ze mogen het personifiëren, dus het 
ogen geven en een mond bijv. De foto/tekening kan bij het gedicht geplaatst worden. 
 

• Laat de leerlingen vooraf (mondeling) een paar vragen beantwoorden alsof ze zelf 
het voorwerp zijn, zodat ze antwoorden vanuit een ‘ik’. Vragen zoals: 
Hoe zie je eruit? 
Waar ben je gevonden? 
Hoe lang lag je daar al? 
Wat vond je ervan om daar te liggen? 
Ben je daar zelf heen gegaan of heeft iemand anders je daar heengebracht? Hoe 
ben je daar terecht gekomen? 
Wat mis je? 
Wat zou je willen? 



 

 

Waar ben je bang voor? 
Wat zou je willen zeggen/roepen/fluisteren? 

Aanwijzingen bij het schrijven van het vergeten voorwerp gedicht: 

• Om ze op gang te helpen zou je ze kunnen meegeven dat ze moeten beginnen met: 
Hier lig/zit/hang/sta ik dan… 
 

• Laat ze een regel (een aantal keer) herhalen. Dat brengt ritme en vorm in het 
gedicht. 

Laat de leerlingen hun gedicht voor de klas voordragen, of online. Dan zouden ze ook het 
voorwerp in beeld kunnen brengen alsof dat spreekt terwijl ze zelf net buiten beeld het 
gedicht voorlezen. (Ook geschikt voor verlegen leerlingen!) 

 


