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1   Gedicht Betovering voorlezen en erover 
 praten 
Deel kopieën met het gedicht uit. Lees het gedicht 
voor. Vraag de kinderen wat er volgens hen in het ge-
dicht gebeurt. Vraag ze wat voor gevoel in het gedicht 
zit. Vrolijk, verdrietig, vreemd, gewoon, akelig, 
spannend? Waarom vinden ze dat? 
Vraag ze wat ze zouden tekenen als ze bij dit gedicht 
een tekening zouden maken. Welke kleur(en) zouden 
ze dan gebruiken? Er is één regel die niet rijmt. Welke 
is dat? Zou dat een foutje zijn of is het expres? Hoeveel 
lettergrepen telt iedere regel? Er is één regel die minder 
lettergrepen telt. Welke is dat? Zou dat een foutje zijn 
of is het expres? 
 

Lessuggestie voor de bovenbouw 

Thema: gedicht maken met 
regels van acht lettergrepen 

Betovering

Er was een nacht zo vol van maan 
dat iedereen wel op moest staan. 

En buiten ging en dansen wou 
onder de sterren in het blauw. 

De lucht had zachte kleuren aan. 
En hoog zeilde de grote maan. 

Zij dansten tot het morgen werd. 
Daarna ging alles verkeerd.  

De zon kwam op, de maan verdween. 
En iedereen was weer alleen. 

Johanna Kruit 
uit De maan begon te schijnen, Leopold, 2002 

YouTube: 
Vertoon het filmpje ‘Zonsopkomst’.
Het gedicht van Johanna Kruit doet de suggestie 
dat het feest en de betovering voorbij zijn met het 
opkomen van de zon. Maar dat is op zich weer een 
schitterend gebeuren.
http://www.youtube.com/
watch?v=TNvNUvgp_bw
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2   Gedicht maken met regels van acht 
 lettergrepen
Vraag de kinderen één regel uit het gedicht te kiezen 
en die over te schrijven. Vraag ze een dier te kiezen 
dat bij die regel past. Laat de kinderen een regel van 
acht lettergrepen schrijven met dat dier erin. Laat de 
kinderen een feest kiezen. Vraag de kinderen een regel 
van acht lettergrepen te schrijven over dat feest.
Vraag de kinderen een woord te kiezen uit een liedje 
dat ze kennen en met dat woord maken ze een nieuwe 
regel van acht lettergrepen.
Vraag de kinderen om over te lezen wat ze hebben en 
daar nog vier nieuwe regels bij te maken van steeds 
acht lettergrepen.

Met hun regels maken de kinderen hun eigen gedicht. 
Ze mogen regels herhalen, weglaten of er nieuwe bij 
verzinnen. Elke regel telt acht lettergrepen. 
En net als bij Johanna Kruit komt er na elke twee 
regels een witregel. Het gedicht hoeft niet te rijmen, 
maar dat mag wel. 


