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Schrijven

Schrijven
Dit is een extra les waarin de kinderen een 
winters gedicht schrijven met een rijmschema.

Tijdsduur
20 minuten

Doel
De kinderen leren een gedicht te schrijven met 
een rijmschema.

Materiaal
•  Werkblad ‘Een winters gedicht’.

Werkwijze
Lees het volgende gedicht voor:

Pegeltjes van ijs
Er hangen pegeltjes van ijs
aan de randen van het dak.
Er hangen pegeltjes van ijs
aan een grote dikke tak.

Miljoenen kegeltjes van ijs
koning Winter wordt bedankt!
Het lijkt wel of de wereld
vol met waterijsjes hangt.

Marianne Busser

Vraag: Hoeveel coupletten heeft dit gedicht? 
Vertel eventueel nog een keer dat een couplet 
een deel van een gedicht is. Je kunt het 
herkennen doordat er een witregel tussen staat.

Kijk daarna samen naar het rijmschema. Vraag: 
Welke woorden die aan het eind van de zinnen 
staan, rijmen? Schrijf het rijmschema van 
het eerste couplet op: ABAB. En het tweede 
couplet? Hier is het ABCB. Vertel dat er ook 
nog een derde rijmschema is. Dat is AABB. De 
eerste twee en de laatste twee zinnen rijmen 
dan op elkaar.

Vertel de kinderen dat ze vandaag zelf een 
winters gedicht met een rijmschema gaan 
maken. Hierna kunnen ze zelfstandig met het 
werkblad aan de slag.

Antwoorden
1   twee; 2 AABB (Sommige kinderen zullen 

misschien zeggen CCDDEE, maar het gaat 
erom dat in het rijmschema telkens de 
laatste woorden telkens direct in de volgende 
zin rijmen.)

 

Een winters gedicht 
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Dit ga je leren
Je leert hoe je een gedicht schrijft met een 
rijmschema.

Dit moet je weten
Sommige gedichten hebben een rijmschema. 
Dat betekent dat de laatste woorden van het 
gedicht rijmen. Een rijmschema kan zijn:
•  ABAB - De laatste woorden van regel 1 en 

regel 3 rijmen. En de laatste woorden van 
regel 2 en 4.

•  AABB - De laatste woorden van regel 1 en 
regel 2 rijmen. En de laatste woorden van 
regel 3 en 4. (En zo verder als er meer regels 
zijn.)

•  ABCB - Alleen de laatste woorden van regel 2 
en regel 4 rijmen. 

1  Lezen
 Lees het gedicht Op een ijsbeer.

Op een ijsbeer
Een ijsbeer beerde zoveel ijs
dat het ging vriezen in Parijs.
In Barcelona en Madrid
werden de sinaasappels wit.
Twee kostschoolmeisjes te Mysore
zijn aan hun banken vastgevroren,
en ook een knaapje uit Ceylon
dat zijn grammatica niet kon.

Leert vlijtig jongens en meisjes,
en eet vooral niet zoveel ijsjes.

Kees Stip 

 Hoeveel coupletten heeft het gedicht?
  een
  twee
  drie

 Wat is het rijmschema?
  ABAB
  AABB
  ABCB

2  Denken
  Je gaat nu zelf een winters gedicht schrijven. 

Vul je schrijfhulp in.

Schrijfhulp

Een winters gedicht schrijven

Onderwerp
Aan welke onderwerpen kun je denken 
voor jouw gedicht over de winter? 
Denk aan:
•  Is het koud of nat?
•  Gaat het over de natuur? En gaat het 

dan over het weer of over dieren?
•  Gaat het over de feestdagen? En is dat 

dan leuk of juist heel vervelend?
Maak een woordweb.

Een winters gedicht 

winter
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IJskoude woorden
Zijn er winterse woorden die je in ieder 
geval wilt gebruiken? Schrijf ze op.

   

   
 
Welke woorden rijmen hierop?

   

   
 
Titel
Weet je al een titel voor jouw gedicht? 
Schrijf het op!

   

Rijmschema
Welk rijmschema ga je gebruiken? 

   

Coupletten
Het gedicht moet minstens twee 
coupletten hebben. Elk couplet heeft vier 
regels.
 

3  Schrijven
 Schrijf je gedicht hieronder.

4  Nakijken
 Kijk je gedicht na. Gebruik de nakijkhulp.

Nakijkhulp
   ja nee
Heeft je gedicht een titel? o o

Heb je minstens twee 
coupletten geschreven? o o

Heeft elk couplet vier regels? o o

Klopt je rijmschema? o o

Heb je de woorden gebruikt  
die je wilde? o o

Zie je nog spelfouten? o o

Kun je nog iets verbeteren? Doe het nu!

Tijd over?
Schrijf nog een couplet bij je gedicht.
Doe het op een los blaadje.


