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Hoe?
- Een rondeel bestaat uit acht regels. 
 • Regel 1, 4 en 7 zijn hetzelfde.
 • Regel 2 en 8 zijn ook bijna hetzelfde. 
 • Regel 3, 5 en 6 zijn allemaal anders.
- Het mag rijmen, maar hoeft niet. 

Stappenplan
1. Bedenk een onderwerp waar je over wilt schrijven. 
2. Schrijf vijf zinnen op die meteen in je hoofd opkomen. 
 Bijvoorbeeld: naar school in de regen, een fietstas vol met spullen, lekkere boterham met   

kaas, hij hoeft niet te fietsen, ik wel! 
3. Daarna schrijf je de nummers 1 t/m 8 onder elkaar op een je papier. 
4. Je kiest nu de zin die je het leukste of beste vindt. Deze schrijf je bij nummer 1, 4 en 7. 
5. Vervolgens kies je een zin (of een stukje van een zin) die het best past bij de eerste zin. Die zin 
    schrijf je bij nummer 2 en 8. 
6. Op regel 3, 5 en 8 verzin je drie verschillende zinnen die allemaal iets te maken hebben met het 
    onderwerp. 
7. Schrijf het gedicht in het net over zonder de nummers. 
     
    Veel succes!

Ideetje?
1. O, was ik maar onze kat
2. Lekker opgekruld slapen op een kussen
3. Hij hoeft niet op de fiets door een plensbui
4. O, was ik toch maar onze kat
5. Nooit in een stinkend regenpak
6. En nooit naar school
7. O, als ik toch onze kat was…
8. Lekker opgekruld op een kussen

Weetje?
- Van oorsprong was het rondeel waarschijnlijk een zes of achtregelig danslied.
- Het rondeel stamt uit de Middeleeuwen. In de 15de en 16de 

eeuw was deze dichtvorm erg populair. 

O, was ik maar een vlinder
lekker vliegen in de lucht, 
de wereld bekijken vanuit een andere punt
O, als ik maar een vlinder was
dat iedereen naar me keek 
dan had ik genoeg aandacht van iedere mens
O, als ik nou eens een vlinder was
Met van die prachtige kleuren
En als ik iemand leuk vond
dat ik naar hem kon gluren 
Anita 

rondeel
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Hoe?
- Het appeltje eitje gedicht maak je in vijf minuten. 
- De regels hoeven niet persé iets met elkaar te maken te hebben. 

Stappenplan
Regel 1:  Beschrijf een plaats in huis.

Regel 2:  Bedenk een zin met een kleur erin.

Regel 3:  Een zin over een huishoudelijk apparaat en een geluid. 

Regel 4:  Iets over het weer.

Regel 5:  Een zin die over regel 4 gaat.

Regel 6:  Regel 1 herhalen. 

Regel 7:  Regel 2 met een kleine verandering.

Ideetje?
In het keukenkastje, linksonder. 
Rode wangen van het draaien.
De mixer gaat op volle toeren. 
Het komt met bakken uit de lucht.
Alles valt naar beneden.
In het keukenkastje, linksonder.
Rode wangen van alle rondjes draaien. 

Weetje?
- ap • pel • tje - ei • tje (bijvoeglijk naamwoord, alleen predicatief; 3, 3) 
  1  (informeel) heel gemakkelijk

eenvoudig gedicht
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Hoe?
- Een rap is een gesproken liedje.
- Een echte rap heeft een goede beat. 
- Een rap heeft een boodschap.  

Stappenplan
1. Kies een onderwerp waar je de rap over wil maken. 

2. Maak een mindmap over het onderwerp. 

3. Kies een aantal woorden uit die het beste passen bij de boodschap die je wilt vertellen. 
    Nu moet je er nog wel voor zorgen dat de woorden rijmen. Neem een belangrijk woord uit jouw 

verhaal. Schrijf een heel rijtje woorden op, die daarop rijmen. Bijvoorbeeld: bed, spet, smet, get, 
net, Jet, gered. 

4. Je kunt dit, terwijl je straks aan het schrijven bent, ook nog met andere woorden doen.

5. Nu ga je beginnen met je rap maken. Bedenk een ritme en rijm je rot. 

Ideetje?
Ik ben Yke, ik ben net een bom
die bijna ontploft. En weet je waarom?
Hallo, ik ben Yke, ik brul als een beer.
Weg met die bedtijd, ik wil het niet meer.

Rap je rijm, voel je vrij,
wat je denkt, vertel het mij.
Op de beat, in de bieb
Schreeuw je uit! 
Ik hoor je niet. 

Weetje!
- Rap is uitgevonden door zwarte jongeren uit de sloppenwijken van Amerika, in de zeventiger jaren. 
  Het woord ‘rappen’ komt uit het Amerikaanse slang en betekent ‘praten’.
- Vroeger had je de griots, reizende zangers en vertellers, die in Afrika van dorp tot 

dorp reisden. Zij vertelde verhalen op muziek aan elkaar. 

rap
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Hoe?
- Een elfje is een gedicht dat uit elf woorden bestaat en vijf regels.

Stappenplan
1. Zin 1: één woord. 
    een kleur, eigenschap, emotie of een ding  

2. Zin 2: twee woorden zeggen iets over zin 1

3. Zin 3: drie woorden
    waar, wat is het of wat doet het?

4. Zin 4: vier woorden
    wat vind je ervan? Begin met ‘ik’

5. Zin 5: één woord
    krachtig einde     

Ideetje?
Koekjes 
lekker veel... 
in mijn handen,
Ik kijk snel opzij
vreten

Rood
De herfst
Een vallend blad
Ik vang het op
Au! 

elfje



Gedichten - Gekheid op een stokjeGedichten - Gekheid op een stokje

Stelkaart

www.onderwijsmaakjesamen.nl

De rare gewoontes lijst:
- Aan de muur likken 
- Kauwgom verzamelen 
- Zeepbellen blazen 
- Wonen in een schoenendoos 
- Alleen augurken eten 
- Onder je voeten krabben 
- In de sloot in bad gaan 
- Tussen de deur zitten
- Achter de plantenbak slapen
- Papiertjes eten 
- Verf als oogschaduw gebruiken 
- De kat van de buren verstoppen
- In het doucheputje zitten 
- De bomen knuffelen 

Hoe?
- In ‘ik’ vorm geschreven. 
- Vertelt over een rare gewoonte van iemand.
- Onzin-zinnen mogen. 

Stappenplan
1. Stel jezelf de vraag: Welke rare gewoontes kan iemand hebben? Als je dat lastig vindt, kun je er 
    één kiezen uit de rare gewoontes lijst. 
2. Begin je gedicht met een gewoonte. Zorg dat je begint met ‘ik’.
3. Schrijf zeven verschillende redenen op waarom je dat doet. Begin elke zin met ‘omdat’.
4. Herhaal de eerste zin, maar zet nu ‘daarom’ als eerste woord neer. 

Ideetje?
- “Iedere ochtend drink ik een glas benzine”
- “Omdat ik anders niet kan starten”
- “Omdat ik graag bij wil tanken” 
- “Omdat melk zo ouderwets is”  
- “Omdat ik trouwde met een fiat”
- “Omdat mijn boeren dan lekker smaken”
- “Omdat de dag dan lekker loopt” 
- “Omdat alles steeds maar duurder wordt” 
- “Daarom drink ik iedere ochtend een glas

  benzine!” 

Weetje?
Er zijn heel veel gezegdes en spreekwoorden over gekheid. Een paar voorbeelden:

- De gekken krijgen de kaart. - Dat is te gek om los te lopen.
 De dwazen hebben geluk. Dat is iets wat niet zou mogen worden toegestaan. 

- Elke gek heeft zijn gebrek. - De draak steken met iets of iemand.     
Niemand is perfect.  Iets of iemand bespottelijk maken.

rare gewoontes gedicht
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Hoe?
- Gebruik losse zinnen die niets met elkaar lijken te hebben. 
- Maak gebruik van zinnen of woorden die je hebt ‘gestolen’ uit de krant, een boek of van een 

gesprek. 
- Knip stukjes tekst uit een zin. 

Stappenplan
1. Zoek in de krant of luister in de klas naar gesprekken. 
2. Schrijf losse zinnen op uit deze teksten of gesprekken. Het maakt niet uit of ze bij elkaar passen.
3. Orden de zinnen zo dat ze in elkaar overlopen. Misschien moet je er nog wat bijschrijven om het 
    mooi te laten klinken. 

     

Ideetje?
- “Ja mam, ik kom vanavond thuis eten.”
- “Meen je dat nou? Dat wist ik niet.”
- “Goh, bedankt.”
- “Weet jij waar ik moet uitstappen?” 
- “Heb je het gehoord?”
- “Ik heb geen zin om naar pianoles te gaan.”
- “Zullen we vanavond naar de bios gaan?”

Het bed doet alles zelf,
ook de wc pot kun je uitklappen! 
Wie is de mooiste? Wie is de snelste? 
Is een zoentelefoon een goed idee?
Dierenverzorger Luo Yong zegt: ja of nee? 

Weetje! 
- Je kunt de zinnen helemaal gebruiken of je kunt een stukje uit een zin gebruiken. 

samengesteld gedicht
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Hoe?
- Een limerick bestaat uit vijf regels. 
- In regel 1 wordt een dier of een persoon geïntroduceerd met een plaatsnaam. 
- De regels 1, 2 en 5 rijmen met elkaar en er is een andere rijm tussen de kortere regels 3 en 4 

(rijmschema: a a b b a).
- Een limerick is vaak grappig. 
- De laatste regel heeft een verrassende wending. 

Stappenplan
1. Lees de ideetjes goed voordat je gaat beginnen. 
2. Kies een plaatsnaam waar je makkelijk op kunt rijmen. Als je het lastig vindt om een plaatsnaam te 
    kiezen, pak je de atlas. Hierin staan genoeg leuke ideeën. 
3. Maak een mindmap over het probleem dat het dier of de persoon kan hebben. Alles mag en kan! 
4. Bedenk een gek, grappig of verrassend einde. 
5. Schrijf op een papier nummer 1 t/m 5 of a a b b a. 
6. Vervolgens kies je één probleem uit en daar ga je mee verder volgens de uitleg in ‘Hoe...’. 
    

Veel succes!

Ideetje?
Er was eens een man van Terschelling,
Die reed met zijn fiets van een helling.
De ketting die brak,
z’n hoofd in de kak,
Z’n voet in de vierde versnelling.

Voor een zebra uit zuinig Zaltbommel
Ging de nacht vaak gepaard met gestommel
Het licht hield hij uit
Dat gaf veel geluid
Als hij struikelde over de rommel. 

Weetje?
- De eerste limericks duiken op in Frankrijk rond 1716.
- Er is een plaats in Ierland die ook Limerick heet. 
- Van een limerick kun je heel makkelijk een liedje maken. Een leuke meezinger voor 

(school)kamp of schoolreisjes! 

Een uitzonderlijk uiltje te Ukkel.
Had verdriet van een heel grote pukkel.
“Ik ben dan wel rijk,
Maar ik sta hier te kijk.
Met zo’n ding blijf je eeuwig een sukkel.” 

limerick
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Hoe?
- De eerste letters van het gedicht vormen samen een woord. 
- Dit woord is een naam, een mens, een dier of een ding. 

Stappenplan
1. Schrijf de letters van je naam of van een voorwerp onder elkaar op. 
2. Elke zin begint nu met een letter uit het gekozen woord. 
3. Het is natuurlijk het leukste als de regels van het gedicht ook over de gekozen naam of over het 
    gekozen voorwerp gaat.
     

Ideetje?
Chantal is mijn naam.
Hartstikke enthousiast ben ik en begaan.
Aan korfbal, zwemmen en squash doe ik graag.
Netjes en perfectionistisch ben ik niet alleen vandaag.
Taal is mijn lievelingsvak.
Aardbeien vind ik lekker op een stuk gebak.
Liefst geniet ik van een boek op mijn gemak. 

Kinderen
Leren
Actief
Spelen 

Weetje! 
- Een naamdicht wordt ook wel acrostichon genoemd.
- Ons volkslied heeft 15 coupletten. De eerste letters van ieder couplet vormen samen het woord 
  Willem van Nazzov.  

naamgedicht
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Hoe?
- Een sms gedicht bestaat uit 160 tekens en spaties. 
- Een teken is een letter, een cijfer of een leesteken. 
- Het gedicht mag rijmen. 

Stappenplan
1. Stel jezelf de vraag: Aan wie stuur ik deze sms? 
2. Kies een onderwerp of een emotie.
3. Verzamel woorden die bij het onderwerp of de emotie passen.
4. Maak korte zinnen. 
5. Daarna maak je van de zinnen een gedichtje. Let op dat je in totaal niet meer dan 160 tekens 
    gebruikt! 

Ideetje?
Ga maar weg...
Ik ben het helemaal zat!
Ga maar weg...
Jij stomme grote zak patat! 
Ga maar weg en kom niet meer terug! 
Ik neem lekker een appel, 
Heel erg vlug. 

Hallo mevrouw, 
hoe gaat het nou? 
Wat ik heel graag weten wou,
is uw haar altijd blauw? 
het klinkt misschien een beetje flauw…
maar ik geloof dat ik van u hou! 

Weetje?
- Bij een sms gedicht mag je sms en msn taal, zoals ff = even of w8 = wacht, gebruiken. 
- Het sms gedicht wordt ook wel een 160’je genoemd.
- Dit is een dichtvorm die pas sinds 2005 officieel bestaat. 

sms gedicht


