
1 Gedicht De dansende herinnering lezen 
              en erover praten 
Lees het gedicht voor. Vraag de kinderen of ze een regel 
hebben onthouden. Praat met elkaar over woorden, regels,
flarden uit het gedicht.Wat is de kinderen opgevallen? 
Deel kopieën met gedicht uit en lees het gedicht nog een 
keer voor. Vraag de kinderen waar het gedicht volgens 
hen over gaat. 
Wat is een vreemd of een moeilijk stukje? 
Moet je een gedicht altijd helemaal snappen?
Zit er in het gedicht een beweging? 
Wie wil/kan het gedicht hardop lezen op zo’n 
manier dat je die beweging hoort? 
Voor de opdracht om te schrijven is het leuk dit filmpje 
te laten zien. Het zijn dansende mensen in de stationshal
van Antwerpen. Dat is een bijzondere plek om te dansen,
voor ieder die meedeed is het vast een mooie herinnering.
Het filmpje combineert: dansen en een bijzondere plek. 
Het is een mooi bruggetje naar een gedicht schrijven 
over een plek waar je graag bent.

YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=0UE3CNu_rtY
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2 Gedicht schrijven over een herinnering
Vraag de kinderen om een plek te kiezen waar ze het de 
afgelopen tijd erg naar hun zin hadden. Van die plek 
maken ze in vijf minuten tijd een tekening. De tekening 
heeft de grootte van een grote luciferdoos. Het hoeft 
geen mooie tekening te worden. 
Bij de tekening schrijven ze korte regels van hooguit tien 
woorden. 
> Een regel hoe die plek er uitzag. 
> Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel erin. 
> Een regel over die plek met een kleur erin. 
> Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel erin. 
> Een regel over die plek met een beweging erin. 
> Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel erin. 
> Een regel over geluiden of geuren van die plek. 
> Een nieuwe regel met een woord uit de vorige regel erin. 
> Een regel over de plek met een lichaamsdeel erin. 
> Een regel over die plek in de vorm van een vraag. 

Vraag of de kinderen om van hun regels een gedicht van 
acht regels maken. 
> Welke regels ga je gebruiken en welke niet? 
> Hoe wordt de volgorde? 
> Zijn er belangrijke regels bij die je moet herhalen? 
> Werk je ook met witregels? 
Vertel dat het soms mooier of spannender is om over een 
herinnering te schrijven alsof het op het moment zelf 
gebeurt, dus in plaats van toen nu. 

De dansende herinnering 

herinner mij, herinner mij 
ik ben de dansende herinnering 
ik dans radeloos je uitgestrekte armen in 
waar binnenin je ogen open zijn 
en alles ongelogen 

kijk maar, kijk, alles is nog steeds aanwezig 
in het begin was het begin met dansen bezig 
zie mij dan, ik dans 
mijn armen, benen zijn weer overal 
mijn handen, vingers bovenal 
mijn ledematen nooit zo lenig 
mijn lichaam is een vrije val 
een buiteling, een zindering 
een dansende herinnering  

herinner mij, herinner mij 
als niemand zo bewegen kan 
als ik dat kan, zal ik dat dan 
maar doen? 

Ruben van Gogh 

uit Aan het eind van het begin, Prometheus, 2001 



Jongen op ballet  

Ik krijg het te horen bij ieder gesprek 
Ze vinden het niks voor ’n jongen 
Ze vinden het ànders en ànders is gek 
Daar ben ik allang van doordrongen 
Kijk, voetballen, voetballen, da’s je van het 
En judo mag ook, net als hockey 
Maar als ik vertel: Nee, ik zit op ballet 
Dan gaan ze gelijk van hun stokkie 
Dan vragen ze: heb je zo’n rokkie?  

Maar ik vind het leuk 
Ik móét gewoon meedoen 
Ik vind het leuk 
Ik train en ik zwoeg 
’n Développé of ’n pas de bourrée doen 
Ik vind het leuk 
En da’s genoeg 

Ze lachen me uit, maar je zou moeten zien 
Hoe ik ze voor schut zet bij tijden 
Ze vragen: Is dat met ’n vriendje misschien? 
Welnee, zeg ik, met een hoop meiden! 
Ze komen ook steeds met die ‘stervende zwaan’ 
Dat beest heeft wat op z’n geweten 
Maar dat het moderner en sneller kan 
Dat schijnen ze steeds te vergeten
En ik ben daar juist van bezeten 

Ik vind het leuk 
Ik móét gewoon meedoen 
Ik vind het leuk 
Bereid je maar voor: 
Ik zal eens een fenomenale jeté doen 
Ik vind het leuk 
En ik ga door 

Ik vind het leuk 
Ik hou van bewegen 
Ik vind het leuk 
Ik hou van geluid 
Ze vinden het gek, maar daar kan ik wel tegen 
Ik vind het leuk 
En daarmee uit

Ivo de Wijs 

uit lp Kinderen voor kinderen 3, Vara, 1982

1 Gedicht Jongen op ballet lezen en erover praten 
  Lees het gedicht voor. 

YouTube
Een jongen tussen balletdansende meisjes zingt het 
liedje van Kinderen voor Kinderen.
http://www.youtube.com/watch?v=WUrJuSh0evE

Vraag de kinderen om reacties. Een jongen op ballet, is 
dat gek? Waarom? Denken jongens hier anders over dan 
meisjes? Meisjes op voetbal, is dat gek? Denken meisjes 
daar anders over dan jongens? Mogen jongens meisjes-
dingen doen, met poppen spelen bijvoorbeeld? Mogen 
meisjes jongensdingen doen, vechten als stoere ridders 
bijvoorbeeld? 

2 Doorschrijfgedicht maken 
> Vraag de kinderen drie dingen te noemen die voor 
 jongens zijn en niet voor meisjes. Schrijf ze op het bord.
> Vraag de kinderen drie dingen te noemen die voor 
 meisjes zijn en niet voor jongens. Schrijf ze op het bord.
> Vraag de kinderen drie dingen te noemen die voor 
 volwassenen zijn en niet voor kinderen. Schrijf ze op 
 het bord. 
> Vraag de kinderen drie dingen te noemen die voor 
 kinderen zijn en niet voor volwassenen. Schrijf ze op 
 het bord. 
Elk kind kiest voor één persoon met een combinatie die 
niet kan/mag. Bijvoorbeeld meisjes en karate, of pappa 
en een teddybeer.
> Vraag de kinderen om over hun combinatie een korte 
regel te schrijven. 
Bijvoorbeeld: Karate, dat is nou niks voor meisjes 
Of: Pappa slaapt met een teddybeer

Geef daarna de opdracht om drie minuten achter elkaar 
zo veel mogelijk door te schrijven. 
Alles is goed, als het maar korte regels zijn. Zeg de kinde-
ren dat ze zoveel moeten schrijven als ze maar kunnen.
Als ze niets meer weten, herhalen ze de eerste regel. 
Er zijn drie spelregels:  
1. De meester/juf zegt wanneer iedereen mag beginnen 
 en moet stoppen.
2. Niemand mag iets zeggen tijdens de oefening. 
3. Iedereen schrijft korte regels onder elkaar alsof het al 
 een gedicht is.

Laat de kinderen daarna even uitdollen. Vraag de 
kinderen dan het gedicht over te schrijven. 
Ze mogen woorden weglaten of toevoegen.
En dan: voorlezen! 
Misschien wel op een mooie speciale voorleesfauteuil 
voor in de klas.
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De Weerwolvenrap !!
. = boem  - = tss

De weerwolven rap
.- WOOH!!!
.-.-.-.-.-!
Dit is de weerwolven rap!!
.-.-.-.-.-!
Luister want het is niet nep.
De weerwolven rap!
.-.-.-.-.-!
Ze huilen en ze janken maar!
.-.-.-.-.-!
De maan, want die is daar!
.-.-.-.-.-!
De vleermuizen vliegen door de lucht!
Met de vampiers op de vlucht!
.-.-.-.-.-! WOOH!!!
Het is alleen maar voor de nacht
.-.-.-.-.-!
Want overdag houdt de zon de wacht!
.-.-.-.-.-!
’s Nachts gaan de weerwolven hard te keer!
.-.-.-.-.-!
Hoor daar gaan ze weer!
WOOH!
.-.-.-.-.-!
Die ogen kijken je griezelig aan!
.-.-.-.-.-!
En dat gejammer kan je niet verstaan!
.-.-.-.-.-!
WOOH!
Kijk jij vanavond naar de maan!
.-.-.-.-.-!
Dan staren die ogen jou ook aan!!!!!!!!!!!!

Iris Bourne

uit Woorden dansen in mijn hoofd, 

Stichting Kinderen en Poëzie, 1999

1 Lees het gedicht voor met gewone 
  voorleesstem (zonder de boem tss geluiden).

YouTube
Lange Frans en Baas B rappen het nummer ‘Het land van’ 
op het podium in de buitenlucht..
http://www.youtube.com/watch?v=yayMuZxlttc

Hun rap is een goede inleiding voor het schrijven van 
een rap. Vergelijk rap met zingzeggen. Het is niet zingen 
en niet zeggen. Het is zeggen op muziek met gebruik 
maken van het ritme. RAP is een afkorting in het Ameri-
kaans Engels voor Rythm And Poetry. Ritme en Poëzie.

Lees de weerwolvenrap nu voor als een rap. Overdrijf 
bij het lezen zodat de accenten duidelijk worden, vier 
per regel. Vraag kinderen om de boem tss tussendoor 
te lezen.
Varieer: laat een kind rappend voorlezen terwijl de helft 
van de klas Boem en de andere helft tss leest. Vraag of 
een paar kinderen met hun stem als achtergrond te gaan 
beatboxen.

2 Neem daarna het onderwerp rijm. 
Wijs op het belang van rijm voor rap. Vraag de kinderen 
de rijmwoorden in de weerwolvenrap aan te wijzen. 
Ga met de kinderen rijmrijtjes opnoemen. Vertel ook 
dat rijm in dezelfde regel binnenrijm heet. En dat 
alliteratie een extra vorm is, twee woorden achter 
elkaar met dezelfde beginletter.

3 De kinderen krijgen de opdracht een eigen 
beestenrap te maken. 
Dit is geen bestaand beest, maar een combinatie van 
twee woorden zoals in weerwolf. Noem als voorbeeld: 
feestbeest – brulaap – angsthaas – waskip.

4 Laat nog 1x extra youtube van Lange Frans 
  en Baas B zien. 
Het schrijven van een rap gebeurt vaak in een flow, het 
is dus erg de bedoeling om vlug lekker door te schrijven, 
zonder dat kinderen zich afvragen of het goed of slecht 
is. Benadruk dat het niet gaat om goed of slecht, maar 
om echt (recht uit het hart). Laat de kinderen eerst twee 
regels maken met vet rijm dat ze kunnen herhalen als 
het refrein.

5 De kinderen mogen nu hun eigen rap 
  gaan schrijven.
Loop rond en geef kinderen individueel ondersteuning.
Laat een paar kinderen hun rap voorlezen in de groep. 
Kinderen schrijven of typen hun rap over.
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Betovering 

Er was een nacht zo vol van maan 
dat iedereen wel op moest staan. 

En buiten ging en dansen wou 
onder de sterren in het blauw. 

De lucht had zachte kleuren aan. 
En hoog zeilde de grote maan. 

Zij dansten tot het morgen werd. 
Daarna ging alles verkeerd.  

De zon kwam op, de maan verdween. 
En iedereen was weer alleen. 

Johanna Kruit 

uit De maan begon te schijnen, Leopold, 2002 

2 Gedicht maken met regels van 
  acht lettergrepen
> Vraag de kinderen één regel uit het gedicht te kiezen 
 en die over te schrijven. 
> Vraag ze een  dier te kiezen dat bij die regel past en 
 op te schrijven. Laat de kinderen een regel van acht 
 lettergrepen schrijven met dat dier erin.
> Laat de kinderen een feest kiezen. Vraag de kinderen 
 een regel van acht lettergrepen te schrijven over dat 
 feest.
> Vraag de kinderen een woord te kiezen uit een liedje 
 dat ze kennen en met dat woord maken ze een nieuwe  
 regel van acht lettergrepen.
> Vraag de kinderen om over te lezen wat ze hebben en 
 daar nog vier nieuwe regels bij te maken van steeds 
 acht lettergrepen.

Met hun regels maken de kinderen hun eigen gedicht. 
Ze mogen regels herhalen, weglaten of er nieuwe bij 
verzinnen. Elke regel telt acht lettergrepen. 
En net als bij Johanna Kruit komt er na elke twee regels 
een witregel. Het gedichthoeft niet te rijmen, maar dat 
mag wel. 
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1 Gedicht Betovering voorlezen en erover praten 
Deel kopieën met het gedicht uit. Lees het gedicht voor. 
Vraag de kinderen wat er volgens hen in het gedicht 
gebeurt. Vraag ze wat voor gevoel in het gedicht zit. 
Vrolijk, verdrietig, vreemd, gewoon, akelig, spannend? 
Waarom vinden ze dat? 
Vraag ze wat ze zouden tekenen als ze bij dit gedicht 
een tekening zouden maken. Welke kleur(en) zouden 
ze dan gebruiken? Er is één regel die niet rijmt. Welke 
is dat? Zou dat een foutje zijn of is het expres? Hoeveel 
lettergrepen telt iedere regel? Er is één regel die minder 
lettergrepen telt. Welke is dat? Zou dat een foutje zijn of 
is het expres? 

YouTube
Vertoon het filmpje Zonsopkomst.
Het gedicht van Johanna Kruit doet de suggestie dat 
het feest en de betovering voorbij zijn met het 
opkomen van de zon.
Maar dat is op zich weer een schitterend gebeuren.
http://www.youtube.com/watch?v=TNvNUvgp_bw



Draak 

Er vliegt een draak langs het raam 
altijd als ik kwaad of bedroefd lig te huilen 
op mijn bed. Vlammen slaan uit zijn 
verschrikkelijke muil vol zwarte tanden, 
er komt een rook achter hem aan 

en ik doe het raam open. 
O Draak zeg ik kom bij mij er is geen gevaar.
Hij komt mijn kamer in gekropen met zijn 
vreselijke klauwen ieder zo groot als een hand 

en wij omhelzen elkaar en dansen de dans 
die Draken dansen in tijden van oorlog en hij 
schiet ervandoor, een brand in de nacht en ik kijk 
hem na, misschien dat ik weer naar beneden ga. 

Eva Gerlach 

uit Hee meneer Eland, Querido, 1998

2 Alle kinderen schrijven een gedicht 
  over dromen. 
Zo begint het:
Ik droom wel eens dat ……
Maar liever droom ik dat …..

De kinderen schrijven een tweede vers op dezelfde manier.
En een derde en een vierde, zoveel als het kind wil.

Zeg de kinderen dat ze het overschrijven, maar zonder
Ik droom wel eens dat ….. 
maar liever droom ik dat ….

Soms moet dan de volgorde van de regels een beetje 
veranderen. De zin kan ook aanpassing nodig hebben. 
Bijvoorbeeld: ‘…dat ik aan het vallen ben’ kan vervangen 
worden door ‘ik val’. 

Sluit af met een speciale voorleesronde. Versier een 
mooie ‘voorleesstoel’ en laat de voorlezer even 
‘schitteren’.
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1 Lees dit gedicht voor,  laat iemand uit de 
  klas het voorlezen en nog iemand.
Lees het zelf nog één keer extra voor. Vraag de 
kinderen mooie woorden aan te wijzen, lelijke 
woorden, saaie regels en spannende regels.
Het gedicht gaat over naar bed gaan, in slaap vallen 
en dromen. Praat met de kinderen over slaaprituelen. 
Gebeurt het wel eens dat je niet kan slapen? Wat 
doe je dan? Zijn er kinderen die schaapjes tellen 
om in slaap te komen? Als je gaat slapen, kijk je 
dan nog even terug naar de dag die geweest is? 
Zijn er kinderen die fantaseren, of val je direct 
als een blok in slaap?


