
LESMAP POEZIE  
* *

VO O R  D E  L E E R L IN G

Uit Hardop. Spoken Word in Nederland
Bloemlezing samengesteld door Babs Gons | Atlas/Contact 2019

Het gedicht ‘Precies goed’ van Babs Gons werd in 2021 bekroond met een Poëziester door de leerlingen
van de eerste graad secundair onderwijs. De Poëziesterren zijn een initiatief van Poëziecentrum en CANON Cultuurcel. ONTWERP: mistermelvin.com   VU: Carl De Strycker, Poëziecentrum vzw, Vrijdagmarkt 36, 9000 Gent.



Lesmap © Charlene Winne
Met dank aan Kathleen Leemans, pedagogisch begeleider GO!
Gedicht © Babs Gons en De Bezige Bij
Afbeeldingen © Melvin



1

POËZIE  P R E C I E S  G O E D

P O Ë Z I E

Precies goed
Klasfie

1. Samen met jouw leerkracht en je klasgenoten maken jullie een klasfie.

2. De leerkracht bezorgt jou een afdruk van de klasfie. Welk beeld heb jij van je klasgenoten? 
En van jezelf? 

 ▶ Schrijf op de foto per leerling één talent / positieve eigenschap van hem / haar. 
Vind je het moeilijk om talenten te benoemen? Gebruik dan de talentenkaart (zie bijlage 1).

 ▶ Schrijf voor jezelf vijf typische eigenschappen op. Dit mogen talenten zijn, maar 
het mogen ook gewone karaktereigenschappen zijn.

3. Welke gebeurtenissen / acties / momenten zorgen ervoor dat jij een positief gevoel 
krijgt over jezelf? Schrijf drie voorbeelden op. 

  

  

 



2

POËZIE  P R E C I E S  G O E D

4. Soms zit je niet zo goed in je vel. In de tekst staat er wat je soms wil doen en zeggen wanneer 
het jou allemaal te veel is. Daarnaast worden er ook argumenten gegeven waarom je je soms 
minderwaardig voelt. Vul de gaten in. Je mag hiervoor voorbeelden gebruiken uit jouw leven, 
maar je mag ook alles verzinnen. 

Soms wil je gewoon …,
je …
en zeggen:
het is zeker omdat ik …,
…, …, …, … ben?

Daarom zeker!

5. Lees jouw tekst nu voor aan een klasgenoot. Let op: de gaten mag je niet voorlezen, 
maar moet je uitbeelden. 

Precies goed

6. Lees het gedicht ‘Precies goed’ van Babs Gons.

Precies goed

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen,
je vuist naar de hemel heffen,
de tranen laten komen en zeggen:
het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw,
dik, dun, te groot, te klein,
te lief, onaardig,
omdat ik lelijk, eerlijk,
direct, poëtisch, welbespraakt,
te zichtbaar, onzichtbaar,
kwetsbaar,
arm, trots en confronterend ben?
Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen
heel voorzichtig omhoogduwt,
je op de wang kust en fluistert:
het is omdat je zo ontzettend mens bent.
Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens.
Net zo mens als andere mensen.
Precies goed.
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7. Kies nu een ‘Aan de slag’-opdracht uit. Volg hiervoor het stappenplan.

8. We keren een laatste keer terug naar het gedicht ‘Precies goed’ van Babs Gons.

 � Welke gevoelens en gedachten roept het gedicht na het maken van de creatieve 
verwerkingsopdracht bij je op?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 � Waarom roept het gedicht deze gevoelens en gedachten bij je op? 
Tip: beschrijf hiervoor het gedicht, verwijs naar de beeldspraak die de dichter gebruikt, …
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A A N  D E  S L AG

Feed up
Wat ga ik doen?

We lazen in de klas het gedicht ‘Precies 
goed’ van Babs Gons. Samen met een 
klasgenoot zal jij Babs een antwoord-
gedicht schrijven.

Wat heb ik nodig?

 � Je fantasie
 � Kranten en tijdschriften
 � Schaar en lijm

Hoe kan ik me voorbereiden?

 � Wat vind je van het gedicht van Babs Gons? Surf naar MentiMeter en typ drie bijvoeglijke 
naamwoorden. Geen inspiratie? Gebruik dan de lijst met bijvoeglijke naamwoorden 
(zie bijlage 2).

 � In welke zaken die Babs Gons opsomt herken je jezelf? Markeer deze in het gedicht.

 � Schrijf nu een een eerste antwoordgedicht naar Babs Gons.

Soms wil ik          

Mijn         
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De               en zeggen: 

het is zeker omdat ik      ,       ,       , 

      ,       ,       ,       , 

omdat ik           ,           ?

Daarom zeker!

 � In het gedicht van Babs Gons duwt de aarde dichter met zachte handen omhoog, kust hem 
op de wang en fluistert hem toe dat hij precies goed is. Ook hier schrijven we een antwoord op. 
Kies een oerelement of iets anders.

  

  

 

 � Wat zou het oerelement doen om je beter te doen voelen?

  

  

 

 � Wat zou het oerelement zeggen om je beter te doen voelen?

  

  

 

 � Pas nu het tweede couplet van Babs Gons aan met jouw ideeën.

En dat de                      

                         , 

                         : 

je bent                       
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 � Wanneer voel jij je precies goed? Wat gebeurt er dan? Wat doe je dan? Waar ben je dan? 
Schrijf drie voorbeelden op.

  

  

  

 

Welke stappen kan ik volgen?

Nu volgt de expressieve fase waarbij de leerlingen een antwoordgedicht zullen 
schrijven naar Babs Gons.

 � Je schrijft nu per twee zelf een antwoordgedicht.

 � Verzamel eerst woorden en ideeën. Deze kun je halen uit de voorbereidende 
oefeningen hierboven.

  

  

 

 � Sluit je ogen en denk aan jullie ideeën. Stel jezelf de volgende vragen: 

 ▶ Welke kleuren zie je?
 ▶ Wat proef je?
 ▶ Wat hoor je?

 ▶ Wat zie je?
 ▶ Wat voel je?
 ▶ Welke vormen zie je?

  

  

 

 � Schrijf nu je kladversie in zinnen en coupletten.

 ▶ Schrijvers vertellen alles heel filmisch, zodat 
de lezer de woorden en zinnen voor zich ziet. 
Ze fantaseren en dikken de waarheid een 
beetje aan om alles mooier te laten klinken.

 ▶ Schrijvers herhalen vaak een een belangrijk woord 
of een belangrijke regel, zodat het gedicht gaat 
klinken als een lied. Zijn er belangrijke woorden in 
jullie gedicht die je wil herhalen?
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 ▶ Let op voor sinterklaasrijm. “Ik hou van jou 
met je ogen zo blauw” klinkt erg kinderachtig. 
Wees voorzichtig met eindrijm. Tip: laat 
verschillende woorden met dezelfde letter 
beginnen (beginrijm). 

 ▶ Schrijf korte regels.
 զ Tien woorden op één regel is vaak al heel veel.
 զ De meeste gedichten hebben korte regels.
 զ Met korte regels hou je een gedicht open:
 զ Alle woorden hebben dan de ruimte, 

ze drukken elkaar niet weg.

Jouw kladversie: 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 � Neem nu de kranten en tijdschriften die in het lokaal liggen. Kies foto’s uit die bij je gedicht 
passen: foto’s die passen bij de emotie, van je oerelement, van plaatsen waar je je goed voelt 
enzovoort. 

 ▶ Maak hiervan een collage.
 ▶ Zoek de woorden uit jouw gedicht in de kranten en de tijdschriften. 

Vorm je gedicht met deze letters en woorden.
 ▶ Plak de kranten- en tijdschriftenwoorden op de collage.
 ▶ Je kunt eerst nog een lichtgekleurd, blanco stuk papier op je collage plakken 

en hierop de kranten- en tijdschriftenwoorden kleven, zodat het gedicht beter 
leesbaar zou zijn.
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Feedback
Hoe kan ik mijn werk controleren?

Geef jullie gedicht nu aan een ander groepje in de klas.
Laat hen jullie werk nalezen.

check

Heb je mooie korte regels, goed afgebroken?

Heb je een langer gedicht in coupletten verdeeld? 

‘Filmpje’: laat je iets zien, horen, ruiken, voelen, proeven?

Geen rijmziekte? Misschien wél 1 of 2 x beginrijm, of middenrijm?

Zijn er woorden of zinnen die je mooi kunt herhalen?

Ritme: ‘loopt’ het goed als je het voorleest of als je de woorden loopt?

Misschien een mooie vergelijking (die ook klopt)?

Heeft het gedicht een titel nodig? Welke?
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Feed forward
Hoe verliep de opdracht? Evalueer jezelf door in de ontwikkelingscirkel het aantal 
partjes te kleuren. Je vertrekt vanuit het midden van de cirkel (“Ik”).

Ik kan mijn aanpak kiezen.

Ik sta open voor poëzie.

Ik werk met 
een goed tempo 
door.

Ik werk netjes.

Ik kijk mijn opdracht na als die klaar is.Ik kan me concentreren.

Ik kan goed samenwerken.

Ik ben creatief.

Ik kan problemen 
zelf oplossen.

Ik kan me aan de afspraken houden.
hierin blink ik uit

dit lukt me goed

dit lukt me

dit is een werkpunt, hieraan moet ik

met behulp van een klasgenoot /

dit lukt me niet steeds

dit kan ik niet

de leerkracht lukt dit

extra aandacht besteden
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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: Talentenkaart Klasse

ssst

ik help anderen Je kan op miJ rekenen ik ben eerliJk

ik ben gevoelig ik ben handig ik ben nieuwsgierig

ik ben ordeliJk ik ben slim ik ben sportief

de talenten van Je kind

Kwaliteitenspel

hoe speel Je?

1.  Knip de kaartjes uit en leg ze open op tafel.
2.  Kies vijf talenten waarvan jij vindt dat ze bij je kind passen. Bespreek ze (Wat denk je dat ik 

daarmee bedoel? Herken je deze kwaliteit bij jezelf? Hoe? Wat vind je daarvan?).
3.  Doe de oefening opnieuw. Je kind kiest nu vijf kwaliteiten van zichzelf. Of het kiest jouw 

talenten, of die van zijn broer/zus. 
4. Je kan ook op om de beurt blind een kaartje kiezen en bespreken. Maak zelf extra kaartjes 

voor talenten die je hier niet tussen vindt.

ik ben sterk ik ben vroliJk ik ben zelfstandig

 
©
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ssst

ik help anderen Je kan op miJ rekenen ik ben eerliJk

ik ben gevoelig ik ben handig ik ben nieuwsgierig

ik ben ordeliJk ik ben slim ik ben sportief

de talenten van Je kind

Kwaliteitenspel

hoe speel Je?

1.  Knip de kaartjes uit en leg ze open op tafel.
2.  Kies vijf talenten waarvan jij vindt dat ze bij je kind passen. Bespreek ze (Wat denk je dat ik 

daarmee bedoel? Herken je deze kwaliteit bij jezelf? Hoe? Wat vind je daarvan?).
3.  Doe de oefening opnieuw. Je kind kiest nu vijf kwaliteiten van zichzelf. Of het kiest jouw 

talenten, of die van zijn broer/zus. 
4. Je kan ook op om de beurt blind een kaartje kiezen en bespreken. Maak zelf extra kaartjes 

voor talenten die je hier niet tussen vindt.

ik ben sterk ik ben vroliJk ik ben zelfstandig

 
©
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DE TALENTEN VAN JE LEERLING
Hoe speel je?
1 Knip de kaarten uit en leg ze op tafel
2 Kies 5 talenten die bij je leerling passen. Bespreek ze. ‘Wat denk je dat ik met dat talent 

bedoel?’ ‘Herken je dat bij jezelf?’
3 Doe de oefening opnieuw. Je leerling kiest nu 5 talenten die bij jou passen, of bij zijn 

klasgenoot, of de directeur of de turnleraar.
4 Je kan ook om de beurt blind een kaartje kiezen en bespreken. Maak zelf extra kaartjes 

voor de talenten die je hier niet ziet.

© Studio Zwam

TALENTENSPEL



12

POËZIE  P R E C I E S  G O E D

ik kan troosten

ik kan keuzes maken

ik kan voor mezelf opkomen

ik kan knuffelen

ik kan volhouden

ik kan luisteren

ik kan vrienden maken ik heb fantasie ik heb humor

ik kan oplossingen bedenken ik kan plannen maken ik kan samenwerken

ik heb lef ik heb zelfvertrouwenik heb ideeen

... ... ...



13

POËZIE  P R E C I E S  G O E D

Bijlage 2: Tekenende bijvoeglijke naamwoorden

Bijlage 3: 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 …
Om al die redenen ben ik dus van mening dat…

Bronvermelding
Talentenkaart Klasse

 ▶ https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2015/06/KenP_Talentenspel3.pdf
De talententuin: 12 tips om thuis zelf gedichten te schrijven.

 ▶ https://www.detalentuin.nl/72/0/publications/creatieve-stellessen-voor-midden- 
en-bovenbouw/zelf- thuis-gedichten-schrijven

aanlokkelijk 
aanstekelijk
aantrekkelijk
adembenemend
almachtig
appetijtelijk
barstensvol
beeldschoon
beregoed
betoverend
bijzonder
bikkel
bliksemsnel
bloedstollend
boeiend
boordevol
briljant
bruut
buitengewoon
buitensporig
charmant
comfortabel
cool
daverend
denderend
duizelingwek-
kend
eersteklas
effectief

efficiënt
eigentijds
elegant
enerverend
enorm
exceptioneel
exclusief
exotisch
explosief
extreem
fabuleus
fantastisch
fascinerend
favoriet
feestelijk
fenomenaal
finaal
flitsend(snel)
formidabel
geestig
gegarandeerd
geheim
gemakkelijk
geniaal
gepeperd
geweldig
gigantisch
glansrijk
glashelder

grandioos
grappig
heerlijk
hevig
hilarisch
hoogstaand
hysterisch
ideaal
immens
indrukwekkend
intens
interessant
jaloersmakend
juweeltje
krachtig
loeihard
lollig
lumineus
machtig
magisch
magnifiek
majestueus
mateloos
meeslepend
meesterlijk
mieters
modern
mooi
onalledaags

onbegrensd
onbetwist
ongeëvenaard
ongekend
onmetelijk
onovertroffen
onoverwinnelijk
onstuitbaar
onvoorstelbaar
opgeruimd
opzienbarend
origineel
overdonderend
overweldigend
paf
perfect
pijlsnel
pikant
plezierig
populair
prachtig
prettig
professioneel
radicaal
razendsnel
record
relaxt
reusachtig
revolutionair

rotsvast
royaal
schitterend
schokkend
sensationeel
smaakvol
snoeihard
spannend
spectaculair
spijkerhard
sprakeloos
sterk
stevig
stijlvol
stoer
subliem
subtiel
super
super-de-luxe
te gek
tijdloos
tof
toonaangevend
top
trefzeker
uitbundig
uitermate
uiterst
uitgesproken

uitmuntend
uitstekend
uitzonderlijk
ultiem
ultra
uniek
verbazend
verbijsterend
verbluffend
verleidelijk
verrassend
verrukkelijk
vet
vliegensvlug
volkomen
voortreffelijk
vrolijk
waanzinnig
weergaloos
werelds
wervelend
wreed
wulps
zeker
zeldzaam
zwoel
…




