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LUISTER NAAR DE BLOEM
• Taal, leesbevordering.
•  Leerlingen kunnen een gedicht schrijven over een bloem, 

plant of dier.
•  Leerlingen kunnen zintuiglijke waarnemingen beschrijven 

in een gedicht.

MATERIALEN
• Leerkracht: digibordles bij Wat een bloem vertellen wil
• Leerlingen: papier en potlood of pen

Stap 1: Introductie (1 minuut)
•  Vertel de leerlingen dat jullie vandaag een les hebben 

bij het Kinderboekenweekthema Gi-Ga-Groen! Deze 
kinderboekenweek gaan jullie lezen over de natuur.

•  Bespreek wat jullie deze les gaan doen: luisteren naar een 
gedicht over de natuur en een natuurgedicht schrijven 
waarin je zintuiglijke waarnemingen verwerkt.

Stap 2: Video bekijken (4 minuten)
•  Vertel dat jullie gaan kijken naar een video met 

Schoolschrijver Bibi Dumon Tak. In de video stelt Bibi zich 
voor en deelt ze een tip bij het schrijven van een gedicht of een 
verhaal over de natuur.

•  Open het bericht van Bibi Dumon Tak in de digibordles 
en lees de volgende luistervraag voor, voordat jullie gaan 
luisteren en kijken naar de video: Hoe zorgt Bibi Dumon Tak 
ervoor dat ze de lezer te pakken krijgt met haar tekst over de 
natuur?

•  Speel de video af in de digibordles.
•  Bespreek de luistervraag.
 -  Antwoord: Bibi begint met een natuurbeschrijving.  

Ze beschrijft de wereld waarin het dier uit het gedicht  
of verhaal leeft. Die wereld beschrijft ze op zo’n manier  
dat de lezer die wereld voelt, ruikt en ziet. Zo sleept ze de 
lezer mee.

Stap 3: Voorlezen (5 minuten)
•  Open het volgende bericht van Bibi Dumon Tak in de 

digibordles.
•  Bespreek wat zintuigen zijn: met onze zintuigen kunnen 

we horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Vertel dat Bibi 
Dumon Tak in verhalen en gedichten schrijft over wat er op 
een plek te zien is, welke geluiden je daar hoort, wat je daar 
ruikt, voelt en soms ook proeft: ze verwerkt zintuiglijke 
waarnemingen. Zo zorgt ze ervoor dat je die plek goed voor je 
ziet. Vertel dat jullie daar deze les ook mee gaan oefenen.

•  Laat de leerlingen hun ogen sluiten en vraag ze om te denken 
aan een tuin met bloemen. Vraag ze om zich voor te stellen dat 
ze op die plek zijn. Wat voelen, ruiken, horen, proeven en zien 
ze? Laat ze er even over nadenken en laat ze het vervolgens 
opschrijven.

•  Benadruk dat bij het woord ‘bloementuin’ niet iedereen 
zomaar hetzelfde beeld met hetzelfde verhaal in zijn hoofd 
krijgt. Het is aan de schrijver om de plek zo te beschrijven dat 
de lezer de plek die wordt bedoeld goed voor zich ziet.

Lees het nu het gedicht Wat een bloem vertellen wil van Bibi 
Dumon Tak voor, kijk de video van Bibi die het gedicht zelf 
voordraagt of vraag een leerling om het voor te lezen.

Stap 4: Gedicht bespreken (3 minuten)
•  Ga in gesprek over de plek die Bibi Dumon Tak in het gedicht 

beschrijft. Laat een aantal leerlingen aan het woord. 
 -  Door welke zin(nen) uit het gedicht waanden de leerlingen 

zich even op die plek? Voelden, roken, zagen en hoorden ze 
hoe het op die plek is? 

 -  Waren er andere geluiden, geuren en beelden in de tuin 
uit het gedicht dan in de tuin die de leerlingen eerder voor 
zich zagen? 

Stap 5: Zelf schrijven (12 minuten)
•  Open het laatste bericht van Bibi Dumon Tak in de 

digibordles.
•  Laat de leerlingen een plant, bloem of dier uitkiezen waar ze 

een kort gedicht over willen schrijven.
•  Laat ze de plek waar de plant, bloem of het dier leeft goed in 

gedachte nemen. Laat ze dan antwoord geven op de volgende 
vragen:

 -  Hoe ziet de plek waar jouw plant, bloem of dier leeft eruit? 
Wat zie je allemaal?

 - Hoe ruikt het op die plek?
 - Wat voel je als je op die plek bent?
 - Wat hoor je er allemaal?
•  Laat de leerlingen de antwoorden opschrijven en verwerken 

in een kort gedicht over hun plant, bloem of dier. Benadruk 
dat de regels niet hoeven te rijmen.

•  Laat de leerlingen tot slot een passende titel bedenken voor 
hun gedicht.

Stap 6: Voorlezen en reageren (5 minuten)
•  Laat een aantal leerlingen hun gedicht voorlezen en laat de 

klas hierop reageren. Wat vinden ze van het gedicht? Zagen 
ze de plek goed voor zich? Hebben ze nog een tip en een 
compliment voor de schrijver?

Stuur de video van Bibi Dumon Tak mee in de nieuwsbrief, 
als ouders en kinderen het gedicht horen gaat het meer leven. 
Daarnaast ondersteunt het de leeservaring.

•   Een video waarin Bibi Dumon Tak zelf het gedicht 

voordraagt
• Zeven tips om een gedicht te schrijven van Bibi

•   Een pdf met het gedicht

•  Materialen voor het digibord
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WAT EEN BLOEM 
VERTELLEN WIL
Bibi Dumon Tak

Deze les werd ontwikkeld door 



WAT EEN BLOEM 
VERTELLEN WIL

Bibi Dumon Tak

Het is niet zo
dat bloemen zomaar ergens bloeien
voor niks
alleen om mooi te zijn.
Dat ze de tuin staan in te kleuren,
de lucht bedwelmen
met hun geuren.
Nee, het is niet zo
dat vlinders zomaar ergens zitten
zonder reden
om de takken te bekleden
met een leuk behang voor jou en mij.
Nee, het is niet zo 
dat de hommel en de bij
maar wat hangen bij die planten
lanterfanten
voor de lol
omdat ze zich vervelen.
Want het is niet zo,
vergeet dat.

Weet dat
bloemen blaadjes hebben 
waarop zinnen staan geschreven
en dat bijen tijdens hun bezoek
die zinnen hardop zoemen
alsof ze lezen in een boek
dat gaat over
bomen, vogels, regen, zon, 
de smaak van honing,
mooie kleuren groen.
Dat is dus wat bijen, hommels, vlinders doen:
ze vertellen die verhalen
aan jou, aan mij,
ze willen graag dat wij ze horen
dat onze oren
zeggen kom maar hier met dat gefladder en gezoem.
Insecten laten weten wat een bloem 
vertellen wil
over planten, vissen, water, ons.
Ze willen dat de wereld gonst
want anders is alles

veel te stil.
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