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Dagen van Spotify, dagen
van licht dat swipet,

van vriendschapsverzoeken, dagen

dat ik moet weten hoe iedereen
heet op al hun locaties.

Zoek mij in weiden en bossen.
Op een landweg.

‘Uitgezonderd aangelanden.’

Ik wil de slak zijn die haar huis draagt
en niet weet dat ze thuis is.
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L E S M A P  P O Ë Z I E

Prikkels
Voorbereiding voor de leerkracht

De leerling voorziet per leerling:
 � het bijhorende werkblad met de bijlage
 � een brochettestokje
 � een biologisch afbreekbare ballon
 � een alcoholstift
 � een wisbordje en een bordstift (facultatief) of kladpapier en schrijfgerief
 � extra materiaal voor Aan de slag opdracht B

 ▶ poëziebundels
 ▶ afgedrukte songteksten, enkele voorbeelden:

• Suzan en Freek (bv. Blauwe dag)
• Metejoor (bv. Rendez-vous)
• Snelle (bv. Reünie)
• Bazart (bv. Goud)
• Diggie Dex (bv. Morgen komt het goed, 

Slaap lekker)
• Stef Bos (bv. Ik heb je lief, Als het stil is)
• Spinvis (bv. Wespen op de appeltaart)
• Boudewijn De Groot (bv. Eva, 

Verdronken vlinder, Avond)

• De Dijk (bv. Mag het licht uit)
• Van Dik Hout (bv. Stil in mij)
• Opgezwolle (bv. Regendans)
• Gorki (bv. Mia)
• Doe Maar (bv. De Bom)
• Blof (bv. Mooie dag)
• Marco Borsato (bv. Hoe het danst, Hef je glas)

 ▶ post-its
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 � extra materiaal voor Aan de slag opdracht D
 ▶ raamstiften
 ▶ een afdruk uit een bullet journal
 ▶ een afdruk uit een to-dolijst

De leerkracht geeft de leerlingen de opdracht om tegen de afgesproken datum (= dag van de 
poëzieles) één iets mee te nemen dat hun een blij, ontspannen gevoel geeft. Indien de leerling 
dit omwille van de grootte of andere redenen niet kan meenemen naar de klas, neemt hij een 
voorwerp mee dat dit symboliseert.
Bijvoorbeeld:

 ▶ smartphone
 ▶ console
 ▶ dobbelsteen als symbool van een gezelschapsspel
 ▶ rugzak als symbool van op kamp / op reis gaan

Locatie: indien er een jaagpad in de buurt van de school is dat enkel aangelanden mogen 
betreden, is dit een fijne locatie voor de oriëntatiefase van de les.

Eindtermen

Leercompetenties (doorstroom en dubbele finaliteit)

Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren.
 � 13.15 De leerlingen beoordelen hun leerproces en hun leerresultaat op afgesproken 

momenten.
 � 13.17 De leerlingen reguleren hun leeropvattingen, hun leerproces en hun leerresultaat 

aan de hand van strategieën.

Leercompetenties (arbeidsmarktfinaliteit)

Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren.
 � 13.13 De leerlingen beoordelen hun leerproces en hun leerresultaat op afgesproken 

momenten.
 � 13.15 De leerlingen reguleren hun leeropvattingen, hun leerproces en hun leerresultaat 

aan de hand van strategieën.

Digitale competenties (alle finaliteiten)

Digitale media en toepassingen gebruiken om te creëren, te participeren en te interageren.
 � 4.1° De leerlingen tonen zelfvertrouwen bij het verkennen en gebruiken van digitale 

infrastructuur en toepassingen. (attitudinaal)
 � 4.2 De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunctionaliteiten van digitale 

infrastructuur en toepassingen om digitaal inhouden te creëren, te delen en te beheren.
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 � 4.3 De leerlingen gebruiken doelgericht en adequaat standaardfunctionaliteiten van digitale 
infrastructuur en toepassingen om digitaal te communiceren, samen te werken en te 
participeren aan initiatieven.

Nederlands (doorstroom)

Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als 
communicatiemiddel in relevante situaties.

 � 2.1° De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, schrijven, 
luisteren en inzicht in het taalsysteem. (attitudinaal)

 � 2.2° De leerlingen beleven plezier aan taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, schrijven, 
luisteren en inzicht in het taalsysteem. (attitudinaal)

 � 2.10 De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit.

Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren.
 � 2.12 De leerlingen gebruiken het inzicht in de regels en kenmerken van het 

Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van doelgerichte 
informatieverwerking en communicatie.

Literatuur in het Nederlands beleven.
 � 2.16 De leerlingen verwoorden hun gedachten, gevoelens en beleving bij het lezen, beluisteren 

en bekijken van literaire teksten.
 � 2.17 De leerlingen analyseren hoe in literaire teksten betekenissen worden gecreëerd met 

behulp van narratieve, retorische, poëticale en theatrale structuren en technieken.

Nederlands (dubbele finaliteit, arbeidsmarktfinaliteit)

Het Nederlands receptief, productief en interactief, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken als 
communicatiemiddel in relevante situaties.

 � 2.1° De leerlingen zijn gemotiveerd voor taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, schrijven, 
luisteren en inzicht in het taalsysteem. (attitudinaal)

 � 2.2° De leerlingen beleven plezier aan taal m.i.v. cultuur, lezen, spreken, interactie, schrijven, 
luisteren en inzicht in het taalsysteem. (attitudinaal)

 � 2.9 De leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit.

Kenmerken en principes van het Nederlands begrijpen om ze in te zetten bij het communiceren.
 � 2.11 De leerlingen gebruiken het inzicht in de regels en kenmerken van het 

Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van doelgerichte 
informatieverwerking en communicatie.

Literatuur in het Nederlands beleven.
 � 2.15 De leerlingen verwoorden hun gedachten, gevoelens en beleving bij het lezen, beluisteren 

en bekijken van literaire teksten.
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L E S FAS E   1  E N  2
ORIENTEREN + VOORBEREIDEN

1. De leerlingen hebben een voorwerp meegenomen dat hun een blij, ontspannen gevoel geeft. 
Bij het begin van de les gaan de leerlingen in een cirkelvorm zitten en leggen ze hun voorwerp 
op de grond voor hun stoel. Onder de stoel ligt voor elke leerling een ballon, een alcoholstift 
en een brochetteprikker.

Waarschijnlijk zullen vele leerlingen gekozen hebben voor smartphones, games en spelconsoles.

Onderwijsleergesprek
 ▶ Laat ons even kijken welke voorwerpen jullie hebben meegenomen. Wat valt jullie op? 

Mogelijk antwoord van de leerlingen: Er liggen veel dezelfde voorwerpen, zoals 
smartphones, games en spelconsoles.

 ▶ Waarom worden jullie hier blij en ontspannen van?

 ▶ Hebben jullie anderzijds ook het gevoel dat jullie iets ‘moeten’? 
Mogelijke antwoorden van de leerlingen:
• Ik heb het gevoel dat ik elk uur Instagram moet checken.
• Ik het heb gevoel dat ik elke foto / post van mijn vrienden moet liken, 

anders zullen ze denken dat ik boos of jaloers ben.
• Ik heb het gevoel dat ik elke melding meteen moet bekijken.
• …

 ▶ Straks zullen we een gedicht lezen dat als titel ‘Prikkels’ heeft. Wat zouden prikkels 
te maken hebben met de zaken die we net verteld hebben? 
Mogelijk antwoord van de leerlingen: Alle prikkels die ontstaan door social 
media kunnen voor vermoeidheid zorgen. Het kost ons energie om voortdurend 
online en bereikbaar te moeten zijn.

 ▶ Stel je voor dat je kleine broertje aan jou vraagt wat ‘prikkels’ zijn. Hoe zou je 
dat hem uitleggen? 
Uitleg: Een prikkel is datgene wat je ‘prikkelt’. Dat kan bijvoorbeeld iets zijn wat je ziet, 
ruikt of hoort, maar ook een gedachte of gevoel. Alles wat je ervaart binnen en buiten 
je lijf noemen we prikkels. 
Onze zintuigen vangen prikkels op (zoals geuren, smaken, geluiden, bewegingen,…) 
Zij sturen die prikkels via zenuwbanen naar je hersenen. Je hersenen ‘vertellen’ je 
vervolgens wat voor prikkel het is en hoe je erop moet reageren. Dat gebeurt via gedachten, 
emoties en taal. Dit doen we allemaal, de hele dag door, al staan we daar meestal niet 
bewust bij stil.
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2. De leerkracht geeft elke leerling een ballon en een alcoholstift. De leerlingen blazen hun ballon 
op en schrijven met alcoholstift allerlei voorbeelden op van prikkels die ze elke dag ervaren. 
Dit kunnen voorbeelden zijn van sociale media, maar het mogen ook andere prikkels zijn. 
De leerlingen tonen hun ballon en de leerkracht houdt hierover een kort onderwijsleergesprek.

3. Elke leerling neemt de brochetteprikker. Ze prikken zachtjes in hun ballon. De leerkracht vertelt 
dat hij nog wat meer zal vertellen over prikkels. Terwijl hij vertelt, zegt de leerkracht dat hij met zijn 
hand langzaam naar boven zal bewegen. Hoe meer de hand van de leerkracht naar boven gaat, hoe 
harder de leerlingen prikken in hun ballon (totdat hij uiteen zal spatten). 
Uitleg van de leerkracht: “Een prikkel is een stukje informatie dat binnenkomt via onze 
zintuigen. Zo kunnen we prikkels bijvoorbeeld zien, horen, voelen, ruiken, en proeven. 
Wanneer je overprikkeld bent, betekent dit dat die stukjes informatie niet goed door de hersenen 
worden verwerkt. Dan kun je veel meer prikkels ervaren dan normaal of kost het meer moeite 
om prikkels te verwerken. Je krijgt dan een druk en vermoeid gevoel, je voelt je gestrest, je kunt 
spierpijn krijgen, nekpijn, hoofdpijn, je kunt je niet goed meer concentreren enzovoort.”

 ▶ Ook onze ballon was overprikkeld. Wat zou je moeten doen om je hersenen weer rust te geven 
zodat hij alle prikkels kan verwerken? 
Mogelijke antwoorden van de leerlingen:
• Ga even liggen of ga slapen.
• Breng even tijd alleen door, zonder andere mensen of geluiden om je heen.
• Neem een warme douche of een bad.
• Haal de prikkel weg. Ben je bijvoorbeeld op een feestje, ga dan naar huis.
• Haal rustig en diep adem.

 ▶ (Zeg de naam van een leerling en stel hem deze vraag:) De ene ballon is sneller uiteengespat 
dan de andere ballon. Is dat bij overprikkeling ook zo, denk je? Kan de ene persoon beter 
tegen prikkels dan de andere persoon?

L E S FAS E   3
UITVOEREN

In deze receptieve fase maken de leerlingen kennis met het gedicht ‘Prikkels’ van Paul Demets.

De leerlingen zitten nog steeds in de kring. Laat de leerlingen het gedicht (eventueel voor elkaar) 
een aantal keren luidop lezen. Zo maken leerlingen op een andere manier kennis met het gedicht. 
Doordat ze van elkaar horen hoe het voorgelezen wordt, kunnen ze ook ontdekken hoe iedereen 
een eigen nadruk legt in het gedicht.

Vestig daarna de aandacht hierop door middel van een kort onderwijsleergesprek:
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Onderwijsleergesprek
 ▶ Wat ‘hoor’ je wanneer je het gedicht beluistert?
 ▶ Is dat een andere ervaring dan wanneer je het gedicht leest?
 ▶ Hoe komt dat?
 ▶ Wat verkies je: het gedicht lezen, luidop lezen of beluisteren? Waarom?’

Daarna nemen we een wisbordje en een bordstift. Indien de leerkracht geen wisbordjes heeft, 
nemen de leerlingen een kladblad en een balpen. De leerlingen krijgen te horen dat ze het gedicht 
nog een laatste keer zullen beluisteren. De leerkracht draagt het gedicht één keer voor of gebruikt 
de playlist van Poëziesterren om Pommelien Thijs het gedicht te laten voorlezen.

Terwijl ze het gedicht beluisteren, vatten de leerlingen het gedicht samen met behulp van 
tekeningen. Dit mag één grote tekening zijn of verschillende kleine tekeningen. Daarna vat 
één leerling (eventueel met behulp van enkele klasgenoten) het gedicht samen met behulp 
van de tekening.

Werkblad opdracht 2
Hoe was je leeservaring? Beantwoord hiervoor de volgende vragen.

A Wat doet dit gedicht met jou? 
Eigen antwoord van de leerlingen.

B Welke gevoelens roept dit gedicht bij jou op? 
Indien je bij deze vraag wat inspiratie kan gebruiken, neem dan bijlage 1 erbij.

Hier zijn verschillende werkvormen mogelijk.
 ▶ De leerkracht kan de klas toegang geven tot Mentimeter waar ze een 

woordenwolk maken.
 ▶ De leerlingen nemen bijlage 1 erbij waar ze kunnen kiezen uit allerlei 

beoordelingswoorden. De leerlingen schrijven een tweetal beoordelingswoorden 
op het werkblad. De leerlingen kunnen ook het spreek- en schrijfkader uit 
bijlage 2 gebruiken.

 ▶ Een andere mogelijkheid is dat de leerlingen een emoji tekenen die hun 
gevoel over het gedicht weerspiegelt, bv. op kladpapier of op een wisbordje.

Werkblad opdracht 3
3 Analyseer het gedicht.

A Uit hoeveel strofes bestaat het gedicht? 
Uit 2 strofes.

B Rijmt het gedicht? 
Nee, we noemen dit een blank vers.
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C Welke woorden herhaalt de dichter enkele keren? 
‘Dagen van’. Door woorden te herhalen, gaat je gedicht klinken als een lied, als 
een muziekstuk van klanken. Herhaling is dus een vorm van klankrijm.

D Waarom gebruikt de dichter herhaling, denk je? 
Herhaling is een vorm van beeldspraak. De woorden krijgen zo extra nadruk. 
Daarnaast zorgt het ook voor ritme en muzikaliteit in het gedicht.

E Welke beeldspraak gebruikt de dichter? Markeer deze zin in het gedicht. 
Uitgezonderd aangelanden. 
‘Ik wil de slak zijn die haar huis draagt en niet weet dat ze thuis is.’

F Wat bedoelt de dichter met ‘Uitgezonderd aangelanden’? 
Wie zijn de aangelanden? 
Dat is een pad (bv. jaagpad) dat enkel toegankelijk is voor mensen 
die daar wonen. Het verkeersbord C3 met daaronder het bord 
‘uitgezonderd aangelanden’ geeft toelating aan iemand om naar 
z’n eigendom te rijden.

G Wat bedoelt de dichter met ‘Ik wil de slak zijn die haar huis draagt en niet weet dat ze thuis is.’ 
Eigen antwoord van de leerlingen.

H Hoe verhoudt de zinsbouw zich tot de versregels? 
De zinnen lopen door over twee regels. Dit noemen we een enjambement.

Voorbeeld van emoji’s die je kunt projecteren via het projectiescherm:
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Vervolgens gaan we over naar de expressieve fase: de leerlingen zullen hun leeservaring 
omzetten in een eigen creatie. We volgen hiervoor het stappenplan in het werkblad op pagina 
3. Er zijn vier mogelijke expressieve opdrachten voorzien (optie A, optie B, optie C en optie D). 
Kies een optie die de klas zal aanspreken. Een andere mogelijkheid is dat de leerlingen de vier 
opties voorgeschoteld krijgen en ze zelf een expressieve opdracht moeten uitkiezen.

L E S FAS E   4
REFLECTEREN

Volgens de eindtermen moeten de leerlingen ook kunnen verwoorden waarom het gedicht 
bepaalde gevoelens en gedachten bij hen oproept. Dat kunnen ze onder andere doen door het 
gedicht te beschrijven, door te verwijzen naar de beeldspraak die erin gebruikt wordt. Nadat de 
leerlingen zelf creatief aan de slag zijn gegaan door een antwoord te schrijven in gedichtvorm, 
keren we daarom terug naar hun leeservaring. Na de creatieve verwerkingsopdracht zullen ze het 
gedicht wellicht beter begrijpen en zullen ze dus doelgerichter kunnen antwoorden op de vraag 
naar verwoording van gedachten en gevoelens.
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A A N  D E  S L AG

Optie A
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht 
‘Prikkels’ van Paul Demets.
Met behulp van een stappenplan zullen 
we nu zelf een gedicht schrijven.

Wat heb ik nodig?

 � De website Padlet
 � Kladpapier en schrijfgerief

Hoe kan ik me voorbereiden?

Expressieve fase deel 1

Opdracht 1: groepsbrainstorm
 � In het midden van het bord staat verticaal een woord uit het gedicht ‘Prikkels’. 

Zeg dan per letter van dat woord een woord dat je associeert met het gedicht of 
waar je spontaan aan denkt.

Bijvoorbeeld:
p oëzie / poster
r itme / ruis
i nstagram
k analen / kwijt
k ijken
e xpo / emoji / eenzaamheid
l icht / login
s jabloon / selfie / symptomen

 � Per letter somt de klas een drietal woorden op.
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Opdracht 2: een eerste strofe
 � Nadat de woorden op het bord staan, open je Padlet en voer je de code in die je 

van de leerkracht krijgt. 
Toevoeging voor de leerkracht: Padlet heeft verschillende sjablonen, waardoor je er 
van alles mee kunt in je les. Kies voor deze les voor het sjabloon de muur, waarbij de 
berichten in willekeurige volgorde op het scherm verschijnen. 
Als leerkracht maak je eenvoudig een digitaal prikbord aan door naar Padlet.com 
te surfen. Je maakt een gratis account aan, waarbij je kunt inloggen via Google of 
Facebook. De leerlingen hoeven geen account te hebben.

 � Schrijf twee of meer zinnen waarin je enkele woorden die op het bord staan verwerkt.

Bijvoorbeeld:
In de expo van het leven
vonden wij het licht in selfies
we waren het ritme kwijt
’s nachts droomden we over poëzie

Opdracht 3: een tweede strofe
 � Som weer nieuwe woorden / associaties op.

Bijvoorbeeld: ‘ik’, ‘sporen’, ‘vers’, ‘video’.

 � Schrijf twee of meer zinnen met de set nieuwe woorden. 

Bijvoorbeeld:
ik heb gegeven wat ik had
laat me offline gaan en
op de sporen lopen
ik neurie versjes uit tiktokvideo’s

Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase deel 2

Opdracht 4: een nieuw gedicht
 � Kies op jullie Padlet de mooiste, leukste, meest uitdagende, … zin. De gekozen zin 

schrijf je als eerste vers van een nieuw gedicht op.

 � Kies nu welke zin een prachtig, verrassend, onverwacht, mooi, leuk, spannend, … einde 
zou zijn voor een gedicht. De zin komt onderaan.

Bijvoorbeeld:
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Openingszin: Wij vonden het licht in selfies
Afsluiter: ’s Nachts droomden we over poëzie.

 � Vul nu met de woorden, zinnen en elementen die op het jullie Padlet staan het gedicht aan met 
nog twee à vier zinnen.

F E E DBAC K

Hoe kan ik mijn werk controleren?

Klaar? Lees jouw gedicht voor aan een klasgenoot. Welke tips krijg je van je hem / haar? 
Herwerk op basis van de feedback jouw gedicht.

Symbolische fase

 � Deel jouw definitieve versie via Padlet.

 � Maak daarna een screenshot van je gedicht en stuur die door naar je leerkracht.

 � Reik nu met de klas een Poëziester uit. Er zijn verschillende categorieën:

 � Poëziester voor het grappigste gedicht;
 � Poëziester voor het meest originele gedicht;
 � Poëziester voor het meest aangrijpende gedicht;
 � Poëziester voor het meest absurde gedicht;
 � …

Toevoeging voor de leerkracht: zorg voor enkele grappige prijzen, zoals een snoepje, 
een balpen, een flesje water,…

F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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A A N  D E  S L AG

Optie B
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht ‘Prik-
kels’ van Paul Demets. Met behulp van 
het stappenplan schrijven we nu zelf 
een WhatsApp-gedicht.

Wat heb ik nodig?

 � Poëziebundels
 � Songteksten
 � Kladpapier en balpen
 � WhatsApp of een ander kanaal 

(bv. Messenger, Instagram)

Hoe kan ik me voorbereiden?

 � In het lokaal liggen er poëziebundels en afgedrukte songteksten. Blader in de bundels en 
ontdek welke gedichten en versregels jou aanspreken. Bekijk ook enkele songteksten.

 � Schrijf de versregels over uit de gedichten die je mooi / pakkend vindt.

 � Schrijf de zinnen over uit de songteksten die je mooi / pakkend vindt.

Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase

 � Werk per twee.

 � Welke van de versregels of de zinnen die je overgeschreven hebt, zou een goede 
beginzin van een gedicht kunnen zijn? App deze zin naar je partner.
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 � Jouw partner beantwoordt je app met een versregel / zin die hij/zij opgeschreven heeft.

 � Herhaal dit tot jullie gedicht klaar is. Je mag uiteraard ook zelf versregels bedenken. 
Lengte: het gedicht telt min. 8 en max. 12 regels.

 � Maak nu een printscreen van je gedicht en stuur dit door naar de leerkracht.

Symbolische fase

 � Draag jullie WhatsApp-gedicht nu voor aan de klas.

R E F L EC TIE

Hoe blik ik terug op deze les?

 � Neem een post-it die je van de leerkracht krijgt en schrijf de mooiste zin op die je 
deze les tegengekomen bent.

 � Plak de post-it op de deur wanneer je het lokaal verlaat.
Toevoeging voor de leerkracht: zorg ervoor dat de post-its tijdens de volgende 
les nog in het lokaal hangen.
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A A N  D E  S L AG

Optie C
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht 
‘Prikkels’ van Paul Demets. Met behulp 
van het stappenplan schrijven we nu 
zelf een Instagedicht dat we vormge-
ven met behulp van de website Canva.

Wat heb ik nodig?

 � Instagram
 � Canva.com

Hoe kan ik me voorbereiden?

1.  Lees het krantenartikel uit Trouw op de volgende bladzijde.

2. Open Instagram en zoek enkele Instadichters op.

Lars van der Werf (@larsvdwerf)
René Oskam (@reneoskam)
Siel Verhanneman (@sielvhm)
Hartkamers (@hartkamers)
Elianne van Elderen (@vervlogen)

Merel Morre (@merelmorre)
Gewoon JIP (@jip_gewoon)
Ruth Van de Steene (@ruthvandesteene)
Nanne van der Leer (@liefleven)
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Dichten op Instagram: het past in 
een vierkant en rijmen hoeft niet

Wie zoekt naar wat dichterlijke inspiratie hoeft niet per se naar de 
boeken winkel. Jonge dichters gebruiken juist Instagram om hun gedichten 
aan een groot publiek te slijten.

De formule van een Instagramgedicht is simpel: het 
past precies in een vierkant, het formaat waarin je op 
Instagram foto’s plaatst. Rijmen hoeft niet. En het 
moet flink de aandacht trekken. Want mooi beeld 
is op Instagram belangrijk. Dat levert verrassende 
resul taten op.

Voor wie zelf op ontdekkingstocht wil, is de ac-
count van de 27-jarige Rupi Kaur een goed startpunt. 
Wat haar onderscheidt, is haar persoonlijke toon. Zo 
dicht ze over haar moeilijke jeugd als immigrant, ver-
lies, misbruik, maar ook de liefde. En dat allemaal in 
een paar korte zinnen, vergezeld van zelfgemaakte, 
kleine tekeningen, zoals bij dit gedicht over de Black 
Lives Matter-beweging:

‘our backs
tell stories
no books
have the spine
to carry’

Haar eerlijkheid maakt haar geliefd bij een groot pu-
bliek. Ze weet zo’n vier miljoen volgers te boeien.

Ook van Nederlandse bodem is genoeg voor han-
den. Neem Lars van der Werf, die in elke alledaagse 
situatie een sprankje hoop weet te vinden.

Of de zachtaardige gedichten van Madeliefdicht, die 
haar volgers naar eigen zeggen een dosis liefde wil 
meegeven. Ook erg leuk: de korte, grappige gedicht-
jes van Vers van de Persjes.

Niet iedereen is blij met deze Instagramdichters. 
Poëzie critici vinden het allemaal wel erg makkelijk. 
Want kun je zo’n korte tekstje nog wel een gedicht 
noemen? Rupi Kaur kan het waarschijnlijk weinig 
schelen. In 2017 versloeg ze met haar debuutbundel 
Milk and Honey in de VS zelfs de Odyssee van Home-
rus als bestverkochte poëzieboek.

https://www.trouw.nl/cultuur-media/dichten-op-instagram-het-past-
in-een-vierkant-en- rijmen-hoeft-niet~b7c7da5f/?referrer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com%2F
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Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase

 � Kies nu zelf een onderwerp waarover je een Instagedicht wil schrijven.

 � Schrijf hierover min. 4 versregels.

 � Denk na over de volgende vragen:

 ▶ Hoe ga jij jouw gedicht vormgeven?
 զ Tip: Canva is een gratis tool waarbij je een Instagramsjabloon kan kiezen. 

Hiermee kun je eenvoudig en op een creatieve manier jouw gedicht grafisch vormgeven.
 զ Gebruik een tutorial om te weten hoe je met Canva aan de slag moet gaan. 

Tik hiervoor in YouTube bv. “How to design Instagram images in Canva” in.
 ▶ Hoe verdeel je de woorden over de regels?
 ▶ Welk lettertype kies je?
 ▶ Welke kleur?
 ▶ Ga je een afbeelding toevoegen? Teken je zelf een bijpassende tekening?

F E E DBAC K

Hoe kan ik mijn werk controleren?

Klaar? Toon jouw Instagedicht aan een klasgenoot. Welke tips krijg je van je hem / haar? 
Herwerk op basis van de feedback jouw gedicht.

Symbolische fase

Post nu jouw Instagedicht op Instagram. Vergeet niet om enkele hashtags bij jouw foto te 
plaatsen, zoals #poezie of #dichtersvaninstagram.

F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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A A N  D E  S L AG

Optie D
F E E D  UP

Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht ‘Prik-
kels’ van Paul Demets. Met behulp van 
het stappenplan schrijven we in groep-
jes zelf een gedicht.

Wat heb ik nodig?

 � Kladpapier en balpen
 � Eventueel:

 � raamstiften
 � een afdruk uit een bullet journal
 � een afdruk uit een to-dolijst
 � de website Canva.com
 � TikTok

Hoe kan ik me voorbereiden?

 � Schrijf een to-dolijst.

 � Rangschik de to do’s van heel inspannend naar het minst inspannend.

 � Eindig je to-dolijst met iets waar je naar uitkijkt na een drukke schooldag.

Welke stappen kan ik volgen?

Expressieve fase

 � Werk in kleine groepjes.

 � Vergelijk jullie to-dolijst met elkaar.
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 � Probeer nu jullie to-dolijst poëtischer te maken.
 ▶ Voeg eventueel een locatie toe aan jullie gedicht.
 ▶ Voeg eventueel een dier toe aan jullie gedicht.

 � Klaar? Denk na hoe jullie je gedicht zullen vormgeven.
 ▶ Als een echte to do met checkboxen?
 ▶ Via een afdruk van een bullet journal?
 ▶ Via een online tool zoals Canva?

 � Geef nu je gedicht af aan de leerkracht of stuur een printscreen door.

Symbolische fase

 � Schrijf (eventueel met behulp van de leerkracht beeld / PO) met een raamstift jullie 
gedicht op een raam op een zichtbare plaats in het schoolgebouw.

 � Prik alle to do’s op het prikbord in het lokaal.

 � Perform via TikTok jullie gedicht.
 ▶ Zullen jullie je gedicht enkel voordragen of bedenken jullie ook een choreo / bewegingen?
 ▶ Welke achtergrondmuziek zullen jullie gebruiken?
 ▶ Gebruik ook passende hashtags, zoals #dichtersoptiktok en #poëzie.

R E F L EC TIE

Hoe blik ik terug op deze les?

 � Bekijk de blob tree op de volgende pagina.

 � Duid 1 mannetje aan waarmee je jezelf gedurende de afgelopen les kunt identificeren.

 � Wat was jouw bijdrage gedurende de les?
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 � Waarom kies je voor jezelf dat figuurtje?

  

  

 

 � Duid nu ook je groepsgenoten aan. Welke figuurtjes passen bij de leerlingen met 
wie jij samengewerkt hebt?

 � Houd nu met jouw groepje een korte nabespreking en overloop de namen die bij de figuurtjes 
staan. Bespreek in groep waarom jullie een bepaalde naam bij een bepaald mannetje hebben 
geschreven.

E VA LUATIEF OR MUL IER

Bron: https://www.blobtree.com 
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F E E D  F ORWA R D

Wat zijn de volgende stappen die je kan maken? Beantwoord mondeling de volgende vragen.

 � Hoe zou je de volgende keer je werk nog kunnen verbeteren?
 � Wat heb je daarvoor nog nodig?
 � Welke eerste vervolgstap kun je hiervoor zetten?

 ▶ Waar ben je goed in?
 ▶ Wat beheers je al?
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Evaluatie 
         formulier

0 1 2 3

Gemotiveerde houding° (attitudinaal) 

Gemotiveerde 
houding 
gedurende de 
opdracht

Niet 
gemotiveerd. 

Veel aansporing 
nodig. Werkt niet 

door. 

Minder 
gemotiveerd. 
Aansporing 

nodig.
Gemotiveerd Gemotiveerd en 

enthousiast

Literatuur in het Nederlands beleven

Verwoording 
van gedachten 
en gevoelens

Geen

Beknopte 
verwoording, 

eventueel m.b.v. 
spreek- of 

schrijfkader

Duidelijke 
verwoording. 

Het is duidelijk 
waarom de lln. 

het gedicht 
(niet) goed vindt.

Rijke 
verwoording. 

Het is erg 
duidelijk waarom 

de lln. het 
gedicht (niet) 
goed vindt. De 

lln. verwijst naar 
het gedicht.

Inhoud

Gedicht Gekopieerd van 
internet

Tekst, maar het 
is geen gedicht

Tekst 
geschreven, 

maar niet 
helemaal een 

gedicht

Wauw, klasse! 
Jij bent de jonge 

Babs Gons. 

Originaliteit Geen Weinig Vrij origineel Origineel

Lay-out

Lay-out Rommelig Onrustig Netjes 
opgemaakt

Fris en 
aantrekkelijk I 

Creatief

TOTAAL         / 12
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Bijlages
Bijlage 1: Beoordelingswoorden

spannend saai
grappig droevig
begrijpelijk onbegrijpelijk
zet me aan het denken laat me koud
interessant oninteressant
herkenbaar onherkenbaar
griezelig rustgevend
moeilijk makkelijk
ontroerend niet ontroerend
origineel niet origineel
leerzaam niet leerzaam
geloofwaardig ongeloofwaardig
indrukwekkend niet indrukwekkend
werkelijk onwerkelijk
waarschijnlijk onwaarschijnlijk
gevoelig doet me niets
bekend onbekend

verrassend voorspelbaar
vlot verteld langdradig
kinderachtig voor mijn leeftijd
laat me meeleven doet me niks
opgewekt zielig
sfeervol sfeerloos
mooi niet mooi
waardevol waardeloos
overzichtelijk onsamenhangend
schokkend gewoon
geheimzinnig helder
modern ouderwets
goed uitgewerkt slecht uitgewerkt
toegankelijk moeilijk te volgen
waarschijnlijk onwaarschijnlijk
aangrijpend  nietszeggend
genuanceerd zwart-wit

Bijlage 2: Spreek- of schrijfkader verwoording 
gedachten en gevoelens

Ik wil mijn mening geven over …
Ik vind dat …
Ik heb een aantal argumenten om mijn mening te ondersteunen. Ten eerste is het namelijk zo dat 
…
Ook …
Een ander argument is …
Ik vind de beeldspraak in het gedicht …
Om al die redenen ben ik dus van mening dat…

Bronvermelding
Beoordelingswoorden

 ▶ https://www.scholieren.com/verslag/verslag-nederlands- 
beoordelingswoorden-boekverslag-mening

 ▶ https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/nederlands/beoordelingswoorden




