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gedichten schrijven  

met kinderen 

 

een werkboek met mogelijkheden 
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Voorwoord. 

Waarom zou je creatief gaan schrijven?  

Creatief schrijven is een manier om bij je eigen taal te komen. Zinnen ontdekken die nog niet 

bestaan 

Jonge kinderen worden nog niet afgeleid door cognitief leren. Koester hun verwonderingen en laat 

die verwoorden. Laat ze kennis maken met taal die op een andere manier tot stand komt dan de 

gebruikelijke wijze in het onderwijs. 

In hun verdere leven weten ze dat gedichten bestaan, dat je dingen op een andere manier kan 

zeggen. Ook al schrijven ze misschien zelf nooit meer, ze hebben het bestaan ervan ervaren. 

Je kunt ook genieten van muziek zonder dat je zelf een instrument bespeelt.  

Gedichten waarderen zonder dat je zelf dichter bent. 

Voorwaarden voor het schrijven van gedichten is de sfeer in de klas. Dat geldt ook voor andere 

vakken zoals drama. Bouw een goede band op in de groep met iedereen en onderling. 

Stel jezelf ook kwetsbaar op, dat is een voorbeeld van veiligheid voor anderen. 

 

Creatief schrijven is een breed onderwerp, maar nu beperk ik het tot het schrijven van gedichten. 
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Een supergoed boek waarin alles staat wat je nodig hebt voor creatief schrijven: 

“Weten waar de woorden zijn” van Mariet Lems.   

Aanrader van de bovenste plank. Alles staat er in, meer heb je niet nodig. 

 
 

Rijm of geen rijm. 

Als je gaat rijmen kan je gedicht klinken al een lied. Er is een ritme aangebracht wat leuk kan zijn. 

Maar rijm kan ook onhandig zijn. Als je een woord moet kiezen om het te laten rijmen kan heel 

dwingend zijn en aan je gedicht afbreuk doen. Je moet dan woorden kiezen die je eigenlijk niet 

wilt. Dwangrijm noem je dat. 

Goed rijmen zonder dat het storend werkt is voor weinig personen weggelegd. Sommige 

tekstschrijvers hebben die vaardigheid. Volwassen hebben bovendien een grotere woordenschat 

en kunnen dus uit meer woorden kiezen. Bij kinderen is dat minder en daardoor worden rijmende 

gedichten bij kinderen heel snel saaie rijmpjes en gaat er helaas veel verloren van de intentie. 
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1. Een zin over een plek zonder werkwoord. 

2. Een zin met IK, wat doe je. 

3. Wat zie je. 

4. Herhaal zin 1. 

5. Een zin met geluid of geur. 

6. Wat voel je of waar denk je aan. 

7. Zin 4 overschrijven. 

8. Een mooie eindregel. 

 

Een variatie: 

1. Een zin over een plek in huis of buiten. 

2. Een zin met een kleur over die plek 

3. Wat hoor je. 

4. Een zin over het weer. 

5. Wat gebeurt er door dat weer. 

6. Een regel met IK. 

7. Zin 1 herhalen met een verandering. 

 

Hierna ga je kijken of er iets veranderd moet worden. Streep weg, vul aan en ga door tot je 

tevreden bent.  

Het beschrijven van de zintuigen is belangrijk. 

Zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Je hoeft ze natuurlijk niet allemaal in je gedicht te stoppen.  

 

 
Haiku. 
De haiku herken je heel duidelijk aan de vorm. De  haiku heeft altijd drie regels. De eerste regel 
heeft vijf lettergrepen, de tweede zeven en de derde weer vijf. Omdat het aantal lettergrepen zo 
belangrijk is, vraagt het schrijven van een haiku wat telwerk. Hoewel het telwerk in praktijk vaak 
vanzelf gaat vanwege een natuurlijk ritme in een haiku. 
In een Haiku komt vaak een beschrijving van de natuur voor, maar dat hoeft niet.  
Een haiku rijmt niet. 
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Bovenstaande Haiku is getypt en geprint op doorzichtig folie. Daaronder een tekening van 
pastelkrijt. 
Het direct printen op een tekening is af te raden, omdat je printer daarna in de problemen komt. 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Hieronder een paar Haikus in doosjes.  
Het bijkomend voordeel is dat je de tekening in laagjes kunt laten maken voor een 3D-effect. 
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Hier gedichten en bijbehorend werkstukken in een dummy. 
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Als je met de kinderen uiteindelijk fantastische gedichten hebt geschreven en iedereen is 

helemaal tevreden, dan ga je daar uiteraard een bundel van maken die je meegeeft aan elk kind, 

plus een exemplaar voor de ouders. 

Hoe zou je gedichten kunnen tentoonstellen? 

Typen en printen op een a4tje, maar er kan meer. 

Op grote vellen laten schrijven. Maak posters. 

Ga versieren, zoals mooie patroonrandjes om de tekst. Maar het kan veel beter. 

Ga verbeelden. Maak verfletters. Verf op een stuk papier en laat na droging letters uitknippen, Ga 

collages maken. Krijt en ecoline, de bekende afstotingstechniek hierbij gebruiken. 

 

Bij een tentoonstelling maken hoeven de gedichten niet eens leesbaar te zijn. Het gaat om vorm, 

vormgeven en indruk maken. 

 

Maak altijd een tentoonstelling van alle werkstukken. Liefst op een aparte plaats, zoals in de 

plaatselijke bibliotheek of een etalage. Er is meer mogelijk dan je denkt. En gebruik je fantasie. 

Stap op dingen af en laat je niet afschepen. 

De kinderen lezen de gedichten ergens voor. Er liggen boekjes van de gedichten, natuurlijk voor 

de kinderen zelf, maar ok voor de ouders. 

Stuur een bundeltje op naar instanties en wie weet wat het oplevert. 

Koop stenen, bakstenen, beschilder ze en schrijf het gedicht hierop. Letters van koekjes. 

Flessenpost. 

Print de gedichten op doorzichtige vellen en hang ze als waslijnen in het park. 

Schrijf de zinnen op doeken en laat ze wapperen. 

Schrijf ze op papieren tasjes. Kun je kopen bij de snackbar. 

Op grote papieren vliegtuigen en hang ze aan draadjes op. Valt niet te lezen natuurlijk, maar de 

teksten liggen op tafels in de buurt. Op papieren wolken aan het plafond in de aula. 

Maak posters. Graffiti.  Zet de gedichten op witte T-shirts met strijksjablonen. 

Met krijt op de straten schrijven. Letters van takjes, zand, kiezelstenen, uitknippen, schilderen, 

zangzaad wat de vogels later opeten. Maak happenings, denk groot en beperk je nooit vooraf in 

mogelijkheden. 
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Vouw grote harmonicavellen en hierop de gedichten zodat je ze van meerdere kanten kunt zien.. 

Maak ansichtkaarten. Verkoop ze voor een goed doel. 

Vraag dichters op school.  

Laat gedichtenbundels meenemen naar school. Maak een imposante boekenhoek. 

Vraag of ze een gedichten dat ze mooi vinden willen opzoeken. Vraag ouders of die iets kennen. 

Maak een tekening bij een bestaand gedicht. 

Schrijf de gedichten op grote vellen en plak ze om de stammen in het parkje bij de school. 

Misschien lamineren op a3-formaat. 

Of de vellen aan waslijnen tussen de bomen. 

Gewoon een week laten hangen. Niet bang zijn voor vernielzucht. 

Haal dozen in de supermarkt, schrijf daar de gedichten op en maak een hele grote stapel. 

Oude boeken  verzamelen. Opgevouwen neerleggen, aan de ene kant het gedicht, aan de andere 

kant een bijbehorende tekening. 

Schrijf het gedicht op een groot vel karton. Plak steeds driegedichten aan elkaar zodat er een 

driehoekige drieluik staat.  

Of als een hele grote harmonica-wand. 

Ga zelf voorlezen. Laat ze voorlezen. Ga dramatiseren. 

Laat ze kinderen voorlezen. En dan niet in de klas, ook niet in de aula, maar meteen in de 

bibliotheek. Ouders erbij. Koekjes en wat drinken erbij. Groots aanpakken. 

 

En zo zijn er nog talloze manieren te bedenken hoe je gedichten kunt vormgeven. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Voorbeelden van hoe je met kinderen gedichten kunt schrijven. 

 

Met groep 3 en 4 kun je op een eenvoudige manier al iets schrijven. Voor de bovenbouw is dit niet 

meer geschikt. 

Werkwijze. 

 

Noem een kleur. 

Noem iets met die kleur. 

Noem iets over dat onderwerp. 

Wat vind je er van? 

Nog een woord. 

 

Zoiets kan er ontstaan. 

rood 

mijn trui 

gebreid door oma 

ik draag die graag 

warm 

 

Met de bovenbouw is een cirkelmodel handig. Klassikaal ga je het eerste gedicht maken. 

Teken een kleine cirkel midden op het bord. 

In deze binnenste cirkel zet je het onderwerp. 
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Daaromheen alle woorden die je te binnen schieten. Brainwave..Associatie… 

Na verloop van tijd zijn er genoeg woorden door iedereen verzameld. 

Daaromheen alle bijvoeglijk naamwoorden die met de tweede cirkel iets te naken hebben. 

Dan ga je korte zinnen maken. Laat ze maar kiezen en jij schrijft ze zichtbaar aan de zijkant op. 

Na verloop van tijd heb je genoeg zinnen. 

Nu ga je een volgorde bedenken.  

Kunnen de zinnen mooier? Moet er wat weg? 

Lees het hardop voor, dan hoor je snel of er nog wat aan mankeert. 

 

Daarna gaan de kinderen zelf aan de gang  met een eigen gekozen onderwerp. Elk onderwerp is 

geschikt. 

 

Om bijvoeglijke naamwoorden te oefenen zou je tijdens een eerdere les onderstaand blad kunnen 

uitdelen. Hoe kun je deze saaie tekst verlevendigen? Niet overdrijven, maar gewoon hier en daar 

wat mooie woorden tussenvoegen.. 
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SCHRIJFOPDRACHTEN ALGEMEEN    

I. RONDEEL 

1. Kies een regel uit één van de gedichten of bedenk er zelf een. Je mag de regel korter maken of 

er iets aan veranderen. 

2. Schrijf onder elkaar de cijfers 1 t/m 8 

3. NIET RIJMEN  Verboden woorden: mooi, leuk, natuur, en toen, maar, kleur, waarom 

4. Voer nu de opdrachten uit zoals ze achter het cijfer staan 

 Er zijn verschillende manieren om een rondeel te schrijven. Een rondeel hoeft  niet te rijmen. Het 

is geen verhaal, je hoeft niet te vertellen hoe het afloopt en de  eerste regel wordt herhaald. 

 

1. de regel die je hebt gekozen 

2. kies een woord uit jouw regel 1 en maak daarmee een zin 

3. kies een woord uit jouw regel 2 en maak daarmee een zin waar ook een kleur in voor komt (niet 

het woord kleur maar blauw of wit of doorzichtig) 

4. schrijf de regel opnieuw op die je hebt gekozen  (dus 4 is hetzelfde als 1) 

5. kies een woord dat belangrijk is en maak een zin die niet echt waar is  maar wel bij de rest past 

6. kies een woord uit regel 5 en maak daarmee een zin 

7. maak een zin waar een lichaamsdeel (oog, hart, hand, lippen, vinger) in voor komt 

8. = 1 (dus dezelfde regel opnieuw)  

Verzin een titel! 

Voorbeeld: 

1. Onder de maan schuift de lange rivier 

2. De rivier stroomt over de stenen 

3. De zilveren maan lacht 

4. Onder de maan schuift de lange rivier 

5. De maan lacht mij uit en wijst met haar vinger 

6. De maan lacht haar puntige tanden bloot 

7. Haar vinger is lang en dun 

8. Onder de maan schuift de lange rivier 

II HAIKU 

Een haiku is een van de oudste versvormen die er bestaan. Je telt de lettergrepen van de regels. 

Oorspronkelijk is het een versvorm waarbij de woorden ook een sterke symbolische betekenis 

hebben. Bij deze schrijfopdracht gebruik je elementen van de haiku-techniek. 

1. Stel je een landschap voor waar je graag zou willen zijn. Is het er zomer, winter,  lente of herfst? 

Is het ochtend, middag, avond of nacht? Ben je er alleen of zie je   andere mensen of dieren? Zijn 

er geluiden te horen? Wat voor kleuren zie je? 

2. Schrijf eerst vijf of meer woorden op die jouw landschap beschrijven. 

3. Zet een streep onder de drie woorden die je voor jouw haiku wilt gebruiken 

4. Schrijf een haiku. Niet rijmen! 

    - de eerste regel heeft vijf lettergrepen 
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    - de tweede zeven lettergrepen 

    - de derde regel heeft vijf lettergrepen 

Voorbeeld: 

Nacht, donderwolken 

Stilte over de bergen 

Mijn ogen zijn dicht 

III METAFOORGEDICHTEN 

1. Schrijf vijf gevoelens op die je kent.  Bijvoorbeeld: Ik voel me blij, boos, zenuwachtig, bang, 

verliefd 

2. Kies een gevoel uit en zet er een streep onder 

3. Kies een dier dat voor jou bij dat gevoel past.    Voorbeeld: trots: struisvogel 

4. Kies het soort weer dat bij dat gevoel past    Voorbeeld: woede: hagel en gierende wind 

5. Kies een landschap dat bij jouw gevoel past    Voorbeeld: verliefd: bloeiende paarse hei 

6. Kies een beweging die bij jouw gevoel past    Voorbeeld: bang: wegkruipen 

Schrijf nu de cijfers 1 t/m 8 onder elkaar. 

Niet rijmen. 

Verboden woorden: leuk, mooi, natuur, kleur, en toen.... én jouw gevoel! 

Voer deze opdracht uit: 

1.. Maak een zin over het weer 

2. Maak een zin over het landschap 

3. Maak een zin over jouw dier – hoe ziet het eruit? 

4. Maak een zin met daarin jouw dier en de beweging 

5. Maak een zin met jouw dier en het landschap 

6. Maak een zin waarin er iets gebeurt dat bij jouw gevoel past 

7. Maak een zin waarin dat dier reageert op wat er gebeurt 

8. Herhaal een regel die je mooi vindt 

Kettingassociatie 

Onder elk woord schrijf je je associatiewoord. Bedek deze rij en schrijf weer een woord op onder 

de vorige. Ga zo door tot onderaan. Welk rijtje spreekt je het meeste aan? Schrijf hierover een 

tekst. Niet alle woorden hoef je te gebruiken. Of je schrijft iets met woorden die je willekeurig kiest.  

 

Onderstaand blad als voorbeeld.  

wit fietsen traan zweven thuis 
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Zintuigen en een gedicht 

Neem een plek in gedachten.  

Vertel aan elkaar waar je aan denkt. Waarom denk je aan die plek? 

Wat hoor je daar? Welke geluiden? Ook kun i je iets horen van veraf, van buiten? Waar ruikt het 

naar?  Voel je daar iets? Waait het daar door je haar, voelt er iets zachts aan? 

Neem onderstaand blad voor je en gebruik alleen maar kenwoorden. 

 

Je hebt nu genoeg woorden om iets te schrijven.  

Mocht dat niet lukken, dan kun je onderstand schema gebruiken. Een Trilolet. 

1. Een zin over een plek zonder werkwoord. 

2. Een zin met IK, wat doe je. 

3. Wat zie je. 

4. Herhaal zin 1. 

5. Een zin met geluid of geur. 

6. Wat voel je of waar denk je aan. 

7. Zin 4 overschrijven. 

8. Een mooie eindregel. 

 

Je voordeur. 

Teken je voordeur. Naambordje, bel, struik, stoepje, brievenbus raampje, hangplantje…. 

In het midden van een blad, knip de deur open scharnierend. 

Schrijf op een apart blad alles waaraan je denkt bij je deur. In kernwoorden. Hoe ziet de deur er 

uit. 

Hoe klinkt de deur, als die open gaat, of als die zachtjes of hard dichtvalt? Valt er vaak post op de 

mat? Waar gaat die post meestal over?  

Welke kleur hef de deur?  Hoe klinkt de bel? Heb je wel eens tegen de deur geschopt? Hard 

dichtgegooid? Of juist heel erg stil dichtgedaan? Vindt de deur dat fijn? Als het regent, vindt de 

deur dat fijn? Doe dan alsof de deur leeft. 

Gebruik je zintuigenblad als je dat handig vindt.. 
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Ik zie het wel maar hoor het niet 

Je kijkt uit het raam. Hier in de klas. 

Beschrijf nu in mooie zinnen wat je ziet. Geen enkel geluid, gewoon wat zie je. Probeer de eerste 

zin te herhalen aan het eind. 

Geen interpunctie. Ga verbeteren waar je dat nodig vindt. 

Ik hoor het wel maar zie het niet 

De volgende keer draai je het om: je hoort het wel, maar ziet het niet. 

Doe je ogen dicht en luister naar de geluiden die je hoort.  

 

 TEGENSTELLINGEN 

1. Kies een regel uit één van de gedichten. Je mag hem ook korter maken of  

    veranderen. 

2. Nu ga je van deze regel zoveel mogelijk woorden veranderen in het  

    tegenovergestelde. Het tegenovergestelde van ‘wit’ kan ‘zwart’ zijn 

    maar wat is het tegenovergestelde van ‘ik’? Is dat jij of wij of hij of het 

    meisje of iemand? Dat bepaal je zelf. Wat is het tegenovergestelde  

    van een stoel? Een boom? De aarde? En wat het tegenovergestelde 

    van een computer? Een leeg blad papier of een bloemkool? 

3. Wanneer je jouw regel hebt omgekeerd maak je met deze zin een 

    rondeel ( zie boven) 
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Mariet 

Blz 110. Onder elk woord schrijf je je associatiewoord. Bedek deze rij en schrijf weer een woord 

op onder de vorige. Ga zo door tot onderaan. Welk rijtje spreekt je het meeste aan? Schrijf 

hierover een tekst. Niet alle woorden hoef je te gebruiken. 

Onderstaand blad als voorbeeld.  

wit fietsen traan zweven thuis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Een triolet maken.  

Voorbeeld van Melih. 

Mariet blz 128 

Uitdelen van zintuigenblad. 

 
 

Ik zie het wel maar hoor het niet 

Mariet blz 139 

Je kijkt uit het raam. Hier in de klas. 

Beschrijf nu in mooie zinnen wat je ziet. Geen enkel geluid, gewoon wat zie je. Probeer de eerste 

zin te herhalen aan het eind. 

Geen interpunctie. Ga verbeteren waar je dat nodig vindt. 

Ik hoor het wel maar zie het niet 

De volgende keer draai je het om: je hoort het wel, maar ziet het niet. 

Doe je ogen dicht en luister naar de geluiden die je hoort.  
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Je voordeur. 

Mariet 186 

Teken je voordeur.  

In het midden van een blad, knip de deur open scharnierend. 

Doe dan alsof de deur leeft. 

Schrijf op een apart blad alles waaraan je denkt bij je deur. In kernwoorden. Hoe ziet d edeur er 

uit. 

Hoe klinkt de deur, als die open gaat, of als die dichtvalt? Valt er vaak post op de mat? Waar gaat 

die post ,meestal over?  

Welke kleur hef de deur?  

Gebruik je zintuigenblad als je dat handig vindt.. 
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BLACK OUT POETRY 
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wegstreepgedicht 

 

 

HEER EN MEESTER 

ik las 
met vingers 
het alfabet 
aan klanken in 
zwart witte toetsen 
 
speelde met voeten 
donkere tonen 
opende alle registers 
in een uitbundig 
creatieve ontlading 
 
voelde mij 
heer en meester 
over de melodie 
beheerste alle nuances  
van deze muziek 
 
verdwaald in  
de ruimte klom 
het ijlste toontje 
omhoog en verdween in  
het schoonste van schip 
 
maar samen 
waren zij niet alleen 
en juist in die 
compositie vloeiden 
warmte uit harten tot een 
 
Wil Melker 
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IEMAND MOET DE TAFEL DEKKEN 

Maar ik heb het gisteren al gedaan ik heb 

de glans in de glazen gelaten ik heb 

het bestek weer eens opgewreven ik heb 

gezegd wat er lekker zou worden ik heb 

mijn handen gewassen gewassen ik heb 

mijn handen gewassen ik heb 

etiketten gelezen, ik ken ze, ik heb 

me verzet tegen oorlog want dat het 

gedaan moest zijn ja, met die onzin, 

gehoopt heb ik ook en wel dat het een 

aard had, geschikt en geschoven. 

Jij bent. 

Iets koekt al aan. 

Lees nog 1 x het gedicht van Joke van Leeuwen... 

Iemand moet de tafel dekken. 

Schrijf voor jezelf een regel op, die zo begint “Je moet ....en daarachter schrijf je iets op dat jij 

moet doen, maar erg vervelend vindt, 

zoals ...Je moet je bed opmaken Je moet het bord uitvegen Je moet mee boodschappen halen 

Bedenk drie smoezen, waarom je vindt dat je het niet hoeft te doen. 

Mijn band is lek... Ik heb het gisteren al gedaan... De brug is dicht.....De hond heeft mijn shirt 

opgegeten.... 

Schrijf 3 regels op, met dingen die je veel liever doet ...Maar ik wil nog teevee kijken Maar ik moet 

zo naar sporten Maar ik heb mijn boek nog niet uit.. 

Schrijf nu je gedicht, begin met de regel:  Je moet ... 

Bepaal daarna wat de verdere volgorde moet worden van je regels. 

Doe er ook 1 of 2 witte regels tussen. 

Eindig het gedicht met twee uitspraken van je moeder. Dan moet je het zelf maar weten Dan mag 

je morgen niet naar streetdance 
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Pantoum 

 

Een pantoum is een dichtvorm van twintig regels, waarbij een aantal van de regels wordt 

herhaald. Met het onderstaande schema kun je in korte tijd zelf een gedicht schrijven waarbij de 

essentie van het moment of van wat er werkelijk in je omgaat, voor ogen verschijnt. Vaak werkt 

het verrassend verhelderend, omdat onbewuste gevoelens of gedachten aan de oppervlakte 

komen. Het schrijven is bijna meditatief en bovendien erg leuk om te doen.  

Het is belangrijk dat je het eerste schrijft wat in je opkomt, zonder jezelf te corrigeren.  

Voor een pantoum kies je een kernwoord, het thema van je gedicht, iets wat je op dit moment 

bezig houdt.* 

 

Het schema voor de pantoum: 

Regel 1: Ik… (maak een zin die met ‘ik’ begint en waarin je het kernwoord noemt) 

Regel 2: Ik… (doe je ogen dicht en denk aan een fijne plek. Beschrijf in 1 zin waar je bent) 

Regel 3: Ik… (beschrijf wat je ziet op jouw fijne zelfbedachte plek) 

Regel 4: (beschrijf wat er gebeurt als je denkt aan je kernwoord) 

Regel 5: is gelijk aan regel 2 

Regel 6: is een gevoelsreactie op regel 2: hoe voel je je als je denkt aan jouw fijne plek? 

Regel 7: is gelijk aan regel 4 

Regel 8: wat vind je daarvan? (reactie op regel 7) 

Regel 9: is gelijk aan regel 6 

Regel 10: wat is je gevoelsreactie op regel 2, hoe voel jij je als je denkt aan je zelfbedachte plek? 

Regel 11: is gelijk aan regel 8 

Regel 12: hoe is dat? 

Regel 13: is gelijk aan regel 10 

Regel 14: hoe voelt dat? 

Regel 15: is gelijk aan regel 12 

Regel 16: wat is je reactie daarop? 

Regel 17: is gelijk aan regel 14 

Regel 18: is gelijk aan regel 3 

Regel 19: is gelijk aan regel 16 

Regel 20: is gelijk aan regel 1 
 

Je krijgt nu de tijd om te veranderen wat je niet goed genoeg vindt. 
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DIGIBORD LESTIPS 

https://www.studiolouter.nl/nl/puzzling-poetry-schatkist 

 

https://muzofolioellyvandam.blogspot.com/2016/05/hoe-maak-ik-een-dada-gedicht.html 

 

https://www.unicornsandfairytales.be/creatief-met-gedichten-poezieweek-kinderen/ 

 

https://www.lessonup.com/nl/lesson/rhJ2YmuYK2SA79e3v/hiAdC5PXmMyLowk5P 

 

Een paar websites. 
http://www.schoolderpoezie.nl/?pid=links 

http://www.doemaardichtmaar.nl/ 
https://www.poeziepaleis.nl/ 

Hele bruikbare lesbrieven: 

https://www.poeziepaleis.nl/educatie/primair-onderwijs/ 

Er zijn oneindig veel websites te vinden met en over gedichten en onderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.studiolouter.nl/nl/puzzling-poetry-schatkist
https://muzofolioellyvandam.blogspot.com/2016/05/hoe-maak-ik-een-dada-gedicht.html
https://www.unicornsandfairytales.be/creatief-met-gedichten-poezieweek-kinderen/
https://www.lessonup.com/nl/lesson/rhJ2YmuYK2SA79e3v/hiAdC5PXmMyLowk5P
http://www.schoolderpoezie.nl/?pid=links
http://www.doemaardichtmaar.nl/
https://www.poeziepaleis.nl/
https://www.poeziepaleis.nl/educatie/primair-onderwijs/
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