
Workshop gedichten maken 

Op maandag 2 maart kwam er een meester in onze klas. Hij leerde ons in een uur tijd hoe je 

gedichten kunt maken.  We begonnen met het maken van een woordweb. De meester schreef op 

waar we allemaal aan dachten bij gedichten/poëzie. We kwamen erachter dat we allemaal best 

verschillende dingen erbij konden bedenken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen was het tijd om samen een gedicht te gaan schrijven. De meester liet ons een voorkant van de 

Donald Duck zien. We keken allemaal naar hetzelfde plaatje en toch zagen we allemaal iets anders. 

Zo is het ook met kunst. Iedereen kijkt er op zijn of haar eigen manier tegenaan. 

Ook kregen we uitleg over dat komma’s, punten, hoofdletters e.d. anders zijn bij gedichten. 

Dichters kijken anders naar woorden.  

 

 

  



Eerst mochten we omschrijven hoe Donald Duck eruit ziet, vervolgens hoe hij zich voelt en hoe hij 

klinkt. We kwamen erachter dat Brian heel goed Donald Duck na kan doen. We moesten zelfs 

nadenken hoe Donald Duck zou ruiken. Met al deze gedachten hebben we het volgende gedicht 

geschreven: 

Donald Duck 

Een eend met 

Kleren. 

Hyper, sip en zielig 

Kwaaak 

Smerige sloot 

 

Nadat we samen hadden geoefend met het schrijven van een gedicht mochten we het zelf gaan 

proberen. Iedereen kreeg een kaart met daarop een plaatje. Wij moesten bij dat plaatje gaan 

denken; wat we zien, wat we voelen, hoe het klinkt en tenslotte hoe het ruikt. Bij sommige 

onderwerpen, zoals een broodrooster viel het nog niet mee om iets op te schrijven. Uiteindelijk zijn 

er allemaal verrassende en grappige gedichten opgeschreven. Sommige kinderen hadden de 

woorden ook op een leuke manier verdeeld op het papier. De meester gaf enkele kinderen de beurt 

om het verhaal voor te lezen. We moesten erg lachen. 

 

Vervolgens gingen we samen nadenken over Vrij zijn en Vrijheid. Veel kinderen dachten aan een 

school die dicht was. Daar kunnen sommigen wel naar uitkijken.  ;-) 

We hebben samen nagedacht over 75 jaar vrijheid. Iedereen heeft op zijn of haar eigen manier een 

gedicht geschreven. Het was een leerzame workshop! 


