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Gedichten in het nieuws  
Voorbereiding: 
 Vraag kosteloos dag- en weekbladen aan 

met de Nieuwsservice en/of via de 
Nieuwsservice Digitaal 

 Zoek een aantal uitspraken, koppen of 
foto-onderschriften uit nieuwsmedia 

 Zorg voor scharen en zwarte stiften. 

Onderwijsniveau: Primair 
onderwijs, groep 5 t/m 8 
Vak: taal 
Onderwerpen: gedichten in het 
nieuws 
Lesduur: 50 minuten 
Leerdoel: leerlingen maken 
gedichten met het nieuws 
Kerndoelen: 1, 6, 7,8,9 
Werkvorm: klassikale 
introductie en afsluiting, kern in 
kleine groepjes 

Introductie (10 minuten) 
1. Journalisten moeten aansprekende teksten maken en gebruiken krachtige koppen, 
mooie citaten en oneliners. Artikelen in de krant kunnen gaan over feiten, meningen 
en gevoelens. Bij gedichten is dat ook zo. Toch klinkt een gedicht anders en ziet het er 
anders uit dan een artikel. Er zit ritme in de tekst, er zijn coupletten, het taalgebruik is 
anders. 
 
2. Bespreek met leerlingen de volgende zaken: 
 Wat is een feit? 
 Wat is een mening? 
 Wat is een gevoel? 
 Hoe breng je ritme in een tekst? 
 Wat zijn mooie woorden? 

 
3. Laat klassikaal een aantal koppen en uitspraken zien. Dit kan aan de hand van 
krantenartikelen of met de artikelen via Blendle op het digibord. Welke van deze korte 
zinnen kunnen in een gedicht gebruikt worden? 
 
Kern (30 minuten) 
Maak een gedicht met behulp van drie regels uit de krant 
Verdeel de klas in groepjes van vier. De groepjes gaan zelf op zoek naar koppen en 
uitspraken in dag- en weekbladen. Ze knippen deze uit en verzamelen ze op de tafel. 
Elke leerling kiest drie regels en verwerkt deze in een gedicht.  
Maak een stiftgedicht 
Kies een artikel of column uit de krant en selecteer mooie woorden en aansprekende 
zinnen. Streep de rest van de tekst weg met een zwarte stift. Kijk bij google 
afbeeldingen op stiftgedicht voor inspiratie. 
 
Afsluiting (10 minuten) 
Laat de leerlingen die dat willen hun gedicht voordragen voor de klas. Maak een krant 
over werken met gedichten in het nieuws met www.nieuwstool.nl  
 
Differentiatie  
 Laat de leerlingen inspiratie opdoen in gedichtenbundels zoals ‘Ik zoek een 

woord’ van Hans en Monique Hagen Querido 2013 
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