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1. Algemene informatie over de activiteit 
 

De CODAcoach verzorgt de poëzieles Poëzie om je pols. Deze les rondom vijf gedichten wordt 

uitgevoerd passend binnen het thema ‘samen’ dat centraal staat tijdens de Poëzieweek van 2021.  

 

Locatie en duur 
De voorbereiding duurt ongeveer vijf keer 5 minuten,  de digitale instructieles 15 minuten en de 

thuisopdracht ongeveer 20 minuten. 

 

Doelgroep 
Basisonderwijs, groep 5 en 6. 

 

Doelen  
- Leerlingen maken kennis met gedichten; 

- Leerlingen ontdekken de kracht van poëzie;  

- Leerlingen beleven plezier aan het lezen van gedichten en het werken met dichtregels; 

- Leerlingen zijn in staat om hun eigen gedicht samen te stellen;  

- Leerlingen bekwamen zich in het voordragen en presenteren van hun gedicht. 

 

Informatie voor de leerkracht 
U ontvangt voorafgaand aan de les deze lesbrief, zodat u op de hoogte bent van de inhoud van de 

les. Ook ontvangt u een digitale instructieles en voor iedere leerling een gedichtenboekje met vijf 

gedichten, een werkblad,  vijf polsbandjes en een passe-partout 

 

Voorbereiding in de klas  
In de vijf lesdagen voorafgaand aan de les leest u elke dag samen met de leerlingen een van de vijf 

gedichten.  

 

Les in de klas  
Als alle gedichten gelezen zijn kunt u starten met de digitale instructieles. Samen met de leerlingen 

bekijkt u het filmpje. Daarna kunnen de leerlingen zelfstandig aan de slag met het maken van hun 

polsgedicht. Het voordragen van hun gedicht, aan u als leerkracht of aan de klas, markeert het einde 

van de les. 
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Praktische voorbereiding 
Leerkracht zorgt voor:  

- Verspreiding van de materialen naar de leerlingen. 
- Dat de leerlingen alle vijf de gedichten uit het boekje vóór de digitale instructieles hebben 

gelezen. 
- Het inplannen en samen bekijken van de digitale instructieles. 
- De afsluiting/het evaluatiemoment (leerlingen dragen hun gedicht voor of laten een foto van 

hun gedicht zien…)  
 

CODAcoach zorgt voor: 
- gedichtenboekjes  
- werkbladen 
- polsbandjes 
- passe-partouts 
- digitale instructieles 
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2. Les ‘Poëzie om je Pols’ 
 

2.1. Voorbereiding (5 keer 5 minuten) 
 

Ter voorbereiding op de les is het belangrijk dat u samen met de leerlingen de vijf gedichten heeft 

gelezen. 

Begin vijf schooldagen van tevoren en lees elke dag samen met de leerlingen een van de gedichten. 

Start hiermee door zelf het eerste gedicht voor te dragen en laat enkele leerlingen het overnemen 

voor de volgende dagen. Geef ze voldoende tijd om dit voor te bereiden.  

In het gedichtenboekje staan de volgende vijf gedichten: 

 Edward van de Vendel & Martijn van der Linden – Wat je moet doen als je 

je zorgen maakt over je beste vriend of vriedin. Uit: Wat je moet doen als 

over een nijlpaard struikelt. 

 Riet Wille – Stilte. Uit: Als de koeien bloeien, Fluit zoals je bent. 

 Joke van Leeuwen – Jarig. Uit: Hee daar mijn twee voeten. 

 Bette Westera  & Sylvia Weve – Hoe zou het zijn als de tijd niet bestond? 

Uit: Was de aarde vroeger plat. 

 Peter Heil – De oude dame, illustratie Margot Holtman. Uit: Langs de lange 

Lindelaan – Arie en Romy Boomsma. 

 

Doel van de voorbereiding: 

Met elkaar ontdekken wat poëzie, poëzie maakt. Waaraan herkennen we het? Wat is de kracht van 

ritme, rijm, metaforen/beeldspraak (“…ons gesprek was verlept”) en personificatie (“…de zon 

wandelde”). En vraag de leerlingen of een gedicht eigenlijk altijd moet rijmen? 

Ook staan we stil bij het voordragen van poëzie. Wat vinden de leerlingen prettig als ze luisteren naar 

een gedicht en waar kun je letten als je zelf een gedicht voordraagt? Toon, tempo en inleving. 

Tot slot bekijk je samen het gedicht en probeert duiding van hoofdpersoon, tijd, plaats, gebeurtenis 

terug te vinden. Ook het laten kiezen van de mooiste zin uit het gedicht is leuk en een goede 

taaloefening. 

 

2.2. Inhoud digitale instructieles (15 minuten) 
 

Samen met de leerlingen bekijkt u de digitale instructieles. U opent eenvoudig de link die u door uw 

CODAcoach krijgt toegestuurd. Net als ieder ander YouTube filmpje kunt u de film pauzeren en, 

indien nodig, nadere uitleg geven. Stap voor stap ontvangen de leerlingen instructies hoe ze, na 

afloop van deze les, zelfstandig aan de slag kunnen om het polsgedicht te gaan maken. Voor 

leerlingen is het ook handig als ze nog even terug kunnen kijken. Via mail deelt u eenvoudig de link 

naar het filmpje. 

Doel van de digitale instructieles: Uitleg over het samenstellen van een persoonlijk polsgedicht door 

bestaande poëzieregels uit de gedichten te kiezen en te combineren. 
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De leerlingen hebben in hun bezit: een gedichtenboekje, een werkblad, vijf gekleurde polsbandjes en 

een passe-partout. 

De concrete opdracht luidt: maak je eigen polsgedicht door vijf poëzieregels uit de gedichten te 

kiezen en deze te combineren.  

De leerlingen kiezen de poëzieregels niet willekeurig. Al in de voorbereiding hebben de leerlingen 

gezocht naar mooie dichtregels en gekeken naar dichtregels die gaan over tijd, gevoel, plaats en 

gebeurtenis.  

Leerlingen kiezen vijf regels uit de gedichten. Elke zin voldoet aan een van de onderstaande 

bepalingen: 

 Een WIE (een persoon of een ding)  

 Een WAAR (plaats, plek, locatie)  

 Een WAT (beleving, actie, handeling of gebeurtenis) 

 Een WANNEER (tijdsaanduiding; heel specifiek: nacht, dag, twee uur – maar ook: plotseling, 

als donderslag bij heldere hemel, toen de kat wakker werd) 

 Een GEVOEL of SLOTZIN  

Leerlingen mogen gevonden dichtregels uit de gedichten best een klein beetje veranderen zodat ze 

nog beter passen in hun gedicht. Zo ontdekken ze wat de kracht is van de combinatie van woorden, 

structuur, ritme en rijm.  

De volgorde maakt niet uit, maar bij elke bepaling dient een zin gezocht te worden uit de gedichten. 

De leerlingen dienen goed naar de regels te kijken en door ze zachtjes voor te lezen voor zichzelf te 

beslissen of ze het goed of mooi vinden klinken. Sommige regels lijken gewoon bij elkaar te horen en 

klinken heel erg mooi samen. Net als een dichter worden regels niet zomaar aan elkaar geplakt; ze 

zijn iets nieuws aan het maken en gaan eenvoudigweg aan de slag door te proberen. Misschien 

moeten er regels weg en passen andere beter, moeten zinnen korter of langer of moet er geschoven 

worden met de volgorde. 

 
Voorbeeld:  

De kleinste jongen van de klas 

Aan de waterkant 

Niemand noemde hem bij zijn naam 

De laatste keer dat ik hem zag 

We zwegen samen 

 
 
Als leerlingen tevreden zijn met hun gedicht, 
schrijven zij de regels op de polsbandjes. Deze doen 
ze vervolgens, in de juiste volgorde, om hun pols. Het 
polsgedicht is klaar, het oefenen kan beginnen.  
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2.3 Afsluiting/Evaluatie 

Als de leerlingen de polsbandjes willen afdoen kunnen ze de bandjes doorknippen en die dan in hun 
passe-partout plakken. Spreek na de digitale instructieles af met de leerlingen dat, als zij dat willen, 
je graag de gedichten hoort. De leerling kan alleen voor de leerkracht voordragen of voor de hele 
klas. Je kunt iedere dag één leerling of een aantal leerlingen hun gedicht laten voordragen of op één 
moment alle leerlingen die dat graag willen. Dit evaluatiemoment kunt u geheel naar eigen inzicht 
inrichten. 
De passe-partouts kunnen een mooi plekje krijgen in huis of –als de mogelijkheid daar is-  in de klas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Iets delen over deze les op social media? Wij zouden het leuk vinden als u CODA tagt in uw berichten. 

 

   @ CODAapeldoorn 


