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Wil je als school of ouderwerking ouders betrekken via poëzie, bijvoorbeeld tijdens de

jaarlijkse Poëzieweek of De Grote Voorleesdag voor ouders op school? De VCOV helpt

je op weg met tips en ideeën! Door leerlingen én ouders te betrekken bij je activiteiten

zorg je dat leerlingen en ouders in gesprek gaan met elkaar over poëzie. Daarnaast

kunnen ouders en leerlingen thuis zelf ook aan de slag gaan met poëzie.

De Poëzieweek vindt elk jaar plaats eind januari. Op de website www.poezieweek.com

vind je voorbeeldactiviteiten, campagnemateriaal, lesmateriaal en concrete tips. De

Poëzieweek is een samenwerking tussen verschillende organisaties, o.a. Iedereen

Leest, Poëziecentrum, Creatief Schrijven - Jeugd & Poëzie, Literatuur Vlaanderen.

De Grote Voorleesdag voor ouders op school vindt elk jaar plaats eind november.

Ouders en grootouders worden uitgenodigd om op school, op locatie of digitaal voor te

lezen aan een groep leerlingen. De drie ouderkoepelverenigingen GO! ouders, KOOGO

en VCOV ondersteunen schoolteams en ouderwerkingen via diverse kant-en-klare

materialen en draaiboeken. 

INSPIRATIE
BUNDEL

Doel van deze

https://www.poezieweek.com/
https://degrotevoorleesdag.be/
http://www.poezieweek.com/
https://degrotevoorleesdag.be/


We willen ouders, ouderwerkingen en

leraren helpen bij het vinden van mooie

poëzie. Bekijk deze tiplijst met 70 titels:

dichtbundels, bloemlezingen en een

paar vertalingen. De tips zijn ingedeeld

in de categorie 3 jaar +, 9 jaar +, 11 jaar

+ en de tiplijst bloemlezingen, lesideeën

en achtergrondinformatie. 

Via www.boekenzoeker.be kan je ook

zoeken naar gedichten. 

De lokale bibliotheek heeft ongetwijfeld

ook mooie poëzie die je kan uitlenen. 

HO
E O

UDERS
BETREKKEN

via poëzie op school?
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POEZIE TIPLIJST

https://www.poezieweek.com/tiplijst-voor-scholen
http://www.boekenzoeker.be/


GEDICHT
VOOR OUDERS
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Joke van Leeuwen schreef voor de Dag

van de Ouder een gedicht voor ouders.

Je kan dit gedicht delen met ouders via

mail, sociale media, nieuwsbrief of

andere kanalen. Via dit gedicht kan je

laten zien hoezeer je ouders waardeert.  



Locatie? Je kan poëzie verspreiden over de speelplaats, een

bos, een tuin of in het dorp ...

Welke poëzie? Je kan werken met bestaande poëzie, poëzie

geschreven door de leerlingen of hun ouders. Je kan de

wandelaars ook opdrachten rond poëzie geven (zie pagina

16-18).  

Poëzie lezen, voordragen of ernaar luisteren? De poëzie kan

te lezen zijn, leerlingen/ouders/leraren kunnen de poëzie

voordragen of men kan luisteren naar audio-fragmenten

met poëzie (bijvoorbeeld via QR-codes).  

Waarover gaat de poëzie? Je kan ervoor kiezen om te

werken met een thema of om net alles mogelijk te maken. 

Wanneer? Voorzie voldoende momenten zodat ouders

kunnen kiezen wanneer ze de poëziewandeling volgen.

Ouders kunnen de wandeling doen op een vrij moment, bij

het brengen of halen van hun kind … 

Rol van de ouderwerking? De ouderwerking kan de

poëziewandeling uitstippelen, de uitnodiging voor ouders

opstellen, zelf gedichten schrijven of kiezen, ouders op weg

helpen tijdens de wandeling …  

WANDELING
Poëzie
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Nodig ouders uit voor een

poëziewandeling en voorzie een

duidelijke routekaart.  

Variaties 



Variaties in wedstrijdelement:

De klas met de meeste inzendingen krijgt een bloemlezing van de

directeur, de ouderwerking … 

De mooiste inzending krijgt een plaats in de inkomhal van de school. 

Bij een bepaald aantal inzendingen organiseert de ouderwerking

een voordracht door een bekende dichter voor ouders en leerlingen. 

UITDAGING
Een ouderwerking of het lerarenteam kan leerlingen en/of ouders

uitdagen om gedichten over een bepaald thema zoals de school,

het gezin, de natuur, pesten … te schrijven. Voorzie een

wedstrijdelement om leerlingen en/of ouders te triggeren om deel

te nemen. 
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Poëzie



LEZEN SAMEN
EEN GEDICHT VOOR
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Leerlingen en ouders kunnen samen

een gedicht (schrijven en) voorlezen 

(in de thuistaal) op school.   

Leerlingen en ouders



Ouders kunnen samen met hun kind een poëzieworkshop volgen op school.

Focus van de poëzieworkshop? 

In een poëzieworkshop kan je poëzie leren opstellen, voordragen, begrijpen ... Een

workshop poetryslam kan misschien ook niet-lezers enthousiasmeren? Bij een wedstrijd

poetryslam kunnen ouders mee in de jury zetelen.

W
O

RKSHO
P 

P
oëzie
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Rol van de ouderwerking? 

De ouderwerking kan ouders uitnodigen en warm maken, een expert zoeken of zelf een

workshop vormgeven. 

Door wie? 

De poëzieworkshop kan gegeven worden door de leraar Nederlands, iemand van de

ouderwerking of een expert in poëzie. Op de website van Cultuurkuur.be en

creatiefschrijven.be vind je een aanbod van poëzieworkshops gegeven door experts. 

Wanneer? 

De poëzieworkshop kan gegeven worden tijdens de les Nederlands of buiten de

schooluren.

https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/slam-poetry
https://www.cultuurkuur.be/inspiratie/poetische-activiteiten-en-workshops
https://creatiefschrijven.be/scholen/middelbaar-onderwijs/prozaworkshop


Betrek de ouders bij een poëzieopdracht voor hun kind. Ouders

geven hun kind bijvoorbeeld drie woorden (in het Nederlands of

in de thuistaal) en de leerling maakt hier een kort gedicht mee. 

GEDICHT
MAKEN

Een persoonlijk
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Variaties:

Het gezin kan zelf een gedicht schrijven, iemand van de school kan

een gedicht schrijven of de school kan een gedicht geven om op te

hangen.

Het kan gaan om een volledig gedicht of een onvolledig gedicht. Bij

een onvolledig gedicht kunnen anderen het gedicht proberen te

vervolledigen. 

JACHT
Gezinnen hangen thuis aan het raam een gedicht uit met een QR-

code. Mensen die passeren kunnen reageren op het gedicht via

een QR-code.  

Personeel van de school of leden van de ouderwerking gaan bij de

raamgedichten langs en bedanken het gezin door een gedicht

voor te dragen. Indien er niemand thuis is, schrijven ze met krijt

een bedanking op de grond met een begroeting van de school of

de ouderwerking. 

11

Gedichten



Organiseer een woorden- of zinnenjacht via geocaching.

Leerlingen en ouders proberen via gps-coördinaten woorden of

zinnen te vinden. Met deze woorden of zinnen proberen ze een

gedicht te maken.  

De ouderwerking, leraren of leerlingen zelf kunnen de geocach

in elkaar steken. Voorzie duidelijke instructies en maak het niet

te moeilijk om de woorden of zinnen te vinden. Voorzie ook een

platform waar leerlingen en ouders hun gedicht op kunnen

posten. 

CACHEN
Geo-
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Organiseer met het schoolteam en de ouderwerking een koffiemoment of oudercafé

rond poëzie. Tijdens een oudercafé stimuleer je de ontmoeting en het gesprek tussen

ouders en het schoolteam op een laagdrempelige en gezellige manier. Tijdens een

poëziecafé praten ouders en schoolpersoneelsleden met elkaar over poëzie. Dit kan een

aanleiding zijn voor nog andere gespreksonderwerpen. 

Je kan gedichten ophangen, op de tafeltjes leggen of laten voordragen door

leerlingen, ouders, leraren (in verschillende talen) … 

Zorg dat er voldoende schoolpersoneel aanwezig is, zodat ouders ook aan de praat

geraken met leraren, de zorgleraar of leerlingbegeleider, de directeur … 

Laat ouders kiezen welk gedicht ze het mooiste vinden. Ze kunnen uitwisselen

waarom ze voor een bepaald gedicht kiezen en welke andere gedichten (in hun

thuistaal) ze nog mooi vinden. 

Laat ouders en schoolpersoneel samen opdrachten rond poëzie uitvoeren (zie

pagina 16-18). 

Rol van de ouderwerking? De ouderwerking kan het poëziecafé mee organiseren

door het voorzien en klaarzetten van het nodige materiaal, door het voorzien van

gedichten (in verschillende talen), door het maken van een uitnodiging, door het

aanspreken van ouders bij de start van het poëziecafé … 

Variaties

Zet tafeltjes met warme en koude drank klaar bij het begin of aan het einde van een

schooldag. Geef ouders enkele dagen voordien een uitnodiging en spreek ouders op het

moment zelf ook aan om even iets te blijven drinken. Voorzie bij jonge kinderen animatie

en opvang voor de kinderen. Oudere leerlingen kunnen eventueel helpen door drankjes

en hapjes rond te brengen of door een gedicht voor te dragen. 

CA
FÉ

P
oëzie
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EEN SCHOOL
VOL GEDICHTEN
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Verspreid gedichten over de school.

Denk aan: een gedicht op de trap naar

de eerste verdieping, een gedicht aan

de binnenkant van de toiletdeur, een

gedicht op een muur van het

schoolplein geschreven, een gedicht in

de turnzaal … 

Laat leerlingen, leraren of leden van de

ouderwerking ouders een gedichten-

rondleiding geven op school. Zeker voor

ouders van leerlingen in het secundair

onderwijs is dit een mooie kans om

eens binnen de schoolmuren een kijkje

te nemen. 



BUNDEL
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Gedichten
De school en de ouderwerking kunnen samen een

gedichtenbundel opstellen. Laat leerlingen, ouders en

leraren hun gevoelens bij een bepaald thema

verwoorden in een gedicht. De ouderwerking kan het

drukwerk van de gedichtenbundel sponsoren of je kan

de gedichtenbundel digitaal bezorgen aan alle

gezinnen en schoolpersoneelsleden. Laat je inspireren

door het praktijkvoorbeeld van het Regina

Caelilyceum in Dilbeek.

https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/gedichtenbundel


Bij een stiftgedicht schrap je met een

zwarte stift tekst van een pagina, totdat

er met de overblijvende tekst een

gedicht ontstaat.  

Variatie: 

Je kan ouders en leerlingen samen een

stiftgedicht laten maken. Ouders en

leerlingen kunnen ook vertrekken van

eenzelfde pagina om elk een eigen

stiftgedicht te maken. Nadien kunnen

ze elkaars resultaat bekijken en

vergelijken. 

O
PDRA

CHTENrond poëzie
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STIFTGEDICHT

stiftgedicht

stapelgedicht

raadgedicht 



Voorzie heel wat boeken. De opdracht

is om de boeken te stapelen totdat de

titels op de rug van de boeken een

gedicht vormen. 

O
PDRA

CHTENrond poëzie
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STAPELGEDICHT



Bij raadgedichten zijn er enkele cruciale

woorden uit een gedicht geschrapt.

Toon enkele voorbeelden en laat

ouders en/of leerlingen raden welke

woorden ontbreken. Er is een website

met raadgedichten.

Variatie: Als je enkele raadgedichten

voorziet, kan je een raadgedichten-quiz

maken voor ouders op school. 

De oplossing? Het ontbrekende woord is

'heerlijkste', maar velen denken ook aan

mooiste, lekkerste, zonnige, beste, fijnste ...

O
PDRA

CHTENrond poëzie
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RAADGEDICHT

https://raadgedicht.nl/raadgedichten10plus/


Maak samen een gedicht over jullie gezin. 

Betrek je kind bij het schrijven van wensen op een geboortekaartje, kerstkaartje ...

Geen nieuwjaarsbrief meer op school? Vraag je tiener er (samen) een te maken.  

Hou een schriftje bij met leuke quotes van je kind(eren).

Leg een schriftje aan met mooie teksten die jullie tegenkomen. 

Schrijf op cadeaulabels een omschrijving voor wie het cadeautje is. 

Bied (kinder)boeken met gedichten aan: ga samen naar de bib, laat een

gedichtenbundel voor kinderen rondslingeren ... 

Druk je lievelingsgedicht af en kader het in. Heeft je kind ook een favoriet gedicht? 

Schilder of kleef een leuke spreuk op een lege muur. 

Kies een gedicht als screensaver. 

Hang een poster met een gedicht op de deur van het toilet.

Kleef een gedicht op de treden van de trap. 

Zing kinderliedjes en -versjes. 

Geef een rijmpje mee in de brooddoos. 

Maak er een spelletje van om te praten in rijm. 

Speel fantasiespelletjes. Verzin gekke hoeveelheden 'hoeveel ik van

Begin het voorleesritueel met een gedichtje. 

Zoek rijmwoorden in de auto. 

Verstop gedichtjes onder het kussen, in een jaszak ...

Zoek je oude poëziealbum op zolder. 

SAMEN POËZIE MAKEN

POËZIE EEN PLAATS GEVEN IN HUIS

TUSSENDOORTJES

        je hou' of gekke menu's voor het avondeten. 

W
A

T KUNNEN O
UDERS

thuis (nog meer) doen?
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Verschillende activiteiten die we hoger omschreven stimuleren de

interactie tussen ouders en hun kind(eren) over poëzie. Ouders kunnen

ook los van de school of ouderwerking thuis praten over poëzie.



Samen school maken
VCOV vzw 

Berkendreef 7 - 3220 Holsbeek

016/38 81 00

info@vcov.be - www.vcov.be

ondernemingsnummer 0416.682.108 

RPR Leuven

INSPIRA
TIEBUNDEL

ouders betrekken via poëzie 

Heb je zelf een leuke activiteit met of voor ouders over poëzie georganiseerd? 

We horen het graag! Laat het ons weten via info@vcov.be. 

Welke poëzie activiteiten
ORGANISEERDEN JULLIE?


