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LESTIPS 2DE GRAAD LAGER
Auteur: redactie Poëziesterren
Gedicht: ‘Mezelf’ van Rian Visser
Uit: Alle wensen van de wereld, Leopold, 2021

tip 1
zullen we ruilen?

tip 2
titel gezocht

Benodigdheden: blad met het woord ‘mezelf’ in
het midden

Benodigdheden: gedicht ‘Mezelf’ zonder de titel

Deel een wit blad uit met het woord MEZELF in
het midden. Laat de leerlingen er een woordspin
rond maken. Vraag waar zij aan denken bij het
woord MEZELF? (schrijf eventueel het woordje
IK erbij)
Haal de bladen op en deel ze uit. Elke leerling
heeft nu het blad van iemand anders. Geef ze
de opdracht om op dat blad een cirkel te zetten
bij iets wat ze zelf graag zouden zijn of zouden
hebben.
Lees nu het gedicht tweemaal voor. Elke leerling
zoekt een regel/woord die hem/haar aanspreekt. Lees een derde maal het gedicht voor,
en elke leerling leest zijn/haar regel/woord
hardop mee voor.

Geef de leerlingen de tekst van het gedicht (dat
ze nog niet kennen) zonder de titel. Of projecteer deze op het digibord. Vraag elke leerling er
een gepaste titel voor te bedenken. Bied ruimte
voor de appreciatie van elkaars ideeën. Moedig
de leerlingen aan daarin verder te gaan dan
“mooi” of “goed”. Wat is er zo goed aan? Is er een
duidelijke link met een aspect uit het gedicht, is
de klank goed gekozen, …
Vergelijk naderhand met de keuze van de
dichter.

tip 3
voor één dag

Bespreek de tekst:

Benodigdheden: kopie van lege pagina uit een
vriendenboekje

★ Die eerste regel ‘Als ik mezelf niet ben’ roept
al meteen vragen op. Hoezo? Wat is er aan de
hand met die ik?

Stel je voor dat je je leven echt voor één dagje
kon wisselen met iemand anders. Wie zou je dan
zijn? Wat zou je dan allemaal kunnen meemaken?

★ Hoe verschilt elke strofe van elkaar? (eerste
strofe plant-dier, tweede een andere persoon,
derde jou)

Laat de leerlingen fantaseren over zo’n een dag. Gebruik de pagina van een vriendenboekje maar laat
die invullen vanuit de persoon die ze willen zijn.

Koppel terug met eerste oefening. Wat wou jij
van iemand anders hebben of zijn? Wanneer
zou je willen ruilen met iemand (en wat dan) en
wanneer juist niet?

tip 4
boekentips rond
persoonswissels
Verzamel boeken uit de bibliotheek rond
persoonswissels, leg ze in een cirkel en laat de
leerlingen de leuke boeken ontdekken. Enkele
voorbeelden:
Cole, Babette , Als ik jou was…, Baeckens Books,
2008. (If I Were You 2008,vertaald door T. Gladdines).
Schotveld, Janneke, Zwerfkind van adel, Van
Holkema & Warendorf, 2013.
Stoffels, Maren, De wisselaar, Leopold, 2022.
Nortun, Harald, meisje jongen jongen meisje,
Lannoo, 2017 (vertaald door E. van de Vendel).
Hiddinga, Jaap, Het meisje dat een poes wilde
worden. Voor hooggevoelige kinderen en hun
ouders, Boekscout, 2019.
Biegel, Paul, Ik wou dat ik anders was, Gottmer,
2022.

tip 5
filosoferen
Kun je verdriet van iemand overnemen? Hoe
kan het verdriet bij de ander weg? Hoe weet
je of dat lukt? Is er eerder sprake van verdriet
delen?
Bespreek hieromtrent: Gedeelde vreugde is
dubbele vreugde. Gedeelde smart is halve smart.
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