
Gedichten in de klas in 5 stappen 
 
 
 

STAP 1: Voorlezen 
 
Voorlezen, blijkt, ook als kinderen zelf al vlot kunnen lezen, het meest effectieve middel om kinderen 
voor de poëzie te winnen. Het spel met woorden en de ‘melodie’ binnen de regels van het gedicht 
springen er duidelijker uit dan wanneer ze in letters op papier staan. Het eigen plezier in poëzie van 
de leraar speelt bij het voorlezen een grote rol. De klas zal de sfeer die dat uitstraalt meteen 
herkennen en er eens voor gaan zitten zonder zo’n onderbreking voor een gedicht als een les te 
ervaren. Het is voor kinderen die nog maar net met poëzie in aanraking komen niet wenselijk om 
gedichten inhoudelijk te gaan ontrafelen en alle aspecten van stijl, vorm en ritme onder de loep te 
nemen. Hoogstens kunnen leerlingen opmerkzaam worden gemaakt op wat ze ook vaak zelf in 
poëzie al ontdekken: letterrijmen (alliteratie), binnenrijmen (assonantie), doorlopers 
(enjambement). Kinderen blijken heel vindingrijk om zelf zinnetjes te maken waarin die vormen 
voorkomen: ‘Kinderen kunnen computers kraken’. ‘Olifanten rollen tonnen olie voort’ of ‘In een heel 
klein bosje / daar woont de laatste tovenaar.’ 
 
 

STAP 2: Zelf gedichten kiezen 
 
Eenmaal meer vertrouwd met poëzie, kan de leraar de kinderen ook zelf aan het woord laten komen 
met door hen gekozen gedichten. Belangrijk is het daarom dat in de klas of in de schoolbibliotheek 
een ruime keus aan versjesboeken en gedichtenbundels aanwezig is en kinderen daarin vrij kunnen 
grasduinen. De klas mag daarna zijn mening geven over het gekozen gedicht en bepalen of het wordt 
opgenomen in een poëziemap of een gedichtenspaarpot, waaruit enkele malen per jaar door de 
leerlingen het mooiste gedicht wordt gekozen. 
 
 

STAP 3: Gedichten schrijven 
 
Kinderen in de klas zelf gedichten laten schrijven is een experiment dat dikwijls tot heel verrassende 
resultaten leidt. Wanneer kinderen gedichten schrijven is het belangrijk dat ze uitdrukking geven aan 
wat ze voelen of denken bij de dingen die ze hebben ervaren of waarvan ze dromen. Voorop staan 
de gedachten, het proberen de woorden zo te rangschikken dat het gaat klinken als een gedicht. 
Kinderen blijken daar vaak veel meer bedreven in te zijn dan je aanvankelijk zou denken. Wanneer 
ze nog aan het begin staan van het zelf schrijven van poëzie is het aan te bevelen ze het eerst 
collectief te laten doen door ze een paar beginwoorden te geven, bijvoorbeeld: ‘Ik droomde dat…’ of 
‘Ik zou wel willen…’. Ieder kind geeft dan één of twee vervolgzinnen die samen gerangschikt worden 
tot een heel gedicht ontstaat. De beginregel keert af en toe terug en klassikaal worden rijmwoorden 
of tussenwerpsels verzonnen. Vooral bij de kinderen zelf is de verrassing groot om samen een ‘echt’ 
gedicht te hebben geschreven. Heel dikwijls worden gevoelens en dromen geuit waarover kinderen 
tot dan toe tegen anderen en misschien ook wel tegenover zichzelf gezwegen hebben.  
 



STAP 4: Poëzieposters 
 
Kinderen zijn erg goed in het illustreren van gedichten van zichzelf of van ‘echte’ dichters. Samen 
met de tekenleraar of een beeldend kunstenaar, kunnen posters gemaakt worden van door de 
kinderen gekozen gedichten. Een tentoonstelling in de klas, de bibliotheek of de schoolgangen van 
de zelf gemaakte posters geeft de groep die met poëzie bezig is grote voldoening en brengt ze het 
besef van eigen creatief vermogen bij. 
 
 

STAP 5: Een dichter in de klas. 
 
Niets dat poëzie zo dichtbij brengt als een live ontmoeting met een dichter. Het Vlaams Fonds voor 
de Letteren ondersteunt auteurslezingen van tal van Vlaamse en Nederlandse dichters met een 
subsidie van 100 euro per auteurslezing. Het aanbod is erg gevarieerd. Zo zijn er heel wat kinder- en 
jeugddichters die verrassend aantrekkelijke poëzielezingen bieden, maar ook voor oudere leerlingen 
zijn er tal van mogelijkheden. 
 
Voor de dichters, maar ook voor de klas, is het prettig als de komst van de dichter goed is 
voorbereid. De leraar heeft de gedichten voorgelezen, kinderen zelf hebben hun boeken geleend uit 
de bibliotheek of misschien wel gekocht. Ook hier speelt het enthousiasme van de dichter en liefde 
voor de poëzie een grote rol. Zijn houding leidt er meestal toe dat kinderen niet uitgevraagd raken 
over het ontstaan van een gedicht en over alle hindernissen die je overwinnen moet om wat je wilt 
zeggen op papier te krijgen in woorden klanken en ritmes die je in proza misschien niet zou 
gebruiken. 
 


