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Over het boek
 
Edward van de Vendel verzamelde speciaal voor deze bundel de beste dierengedichten. Niet alleen over je liefste

huisdieren, maar ook over stokstaartjes en walrussen, papegaaien en flamingo’s. Een hele zoo aan beesten dus,

die allemaal even mooi getekend werden door Carll Cneut.
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Kopieer een aantal gedichten uit de bundel waarin de dieren herkenbaar voorkomen (bijv. : Stokstaartjes (p. 8),

Het lied van Lorre (p. 10), Zwanen (p. 23), Afstandelijke goudvis (p. 39), Sprinkhaan (p. 52), Vis (p. 83), Zeven

schapen (p. 86), Koe (p. 105)). Vergroot de gedichten uit. Knip tekst en titel afzonderlijk uit, de illustraties gebruik
je nog even niet.
 
Verdeel de klas in duo’s. Elk duo bezorg je een dierennaam : uiteraard gaat het om de dieren die in de
gekopieerde gedichten voorkomen. In een beperkte tijd laat je de duo’s zoveel mogelijk informatie over hun dier
verzamelen.
 
Hang de vergrote gedichten uit in de klas – vertel niet dat het om poëzie gaat. De duo’s wandelen er lezend langs.
Ze blijven stilstaan bij de gekopieerde tekst die het beste aansluit bij de informatie die ze over hun dier verzameld
hebben. Ze lezen de tekst op de kopie vervolgens voor aan de rest van de klas.
 
Hang daarna de titels van de gekopieerde gedichten in willekeurige volgorde aan het bord. Telkens als een duo
zijn tekst heeft voorgelezen, raadt de rest van de groep welke titel bij hun tekst hoort.
Hou een nabespreking. Herkennen de duo’s in de voorgelezen tekst de info die ze over hun dier hebben
opgezocht ? En, stel dat ze meer info zouden moeten opzoeken, zouden ze dan een tekst als de voorgelezen
tekst raadplegen? Waarom (niet)?



 

 

 
Wellicht komen jullie samen tot de conclusie dat de schrijvers van dit soort teksten een hoogst persoonlijke manier
hebben om over dieren te schrijven, en dat de gekopieerde teksten zich niet laten lezen als verhalende teksten. Zo
breng je het gesprek op ‘gedichten’ en ‘poëzie’. Met welke eigenschappen van poëzie zijn de kinderen al
vertrouwd? Praat over de kenmerkende layout van een gedicht, de korte zinnen, de ‘verdichting’, herhaling, ritme,
rijm, bijzonder (‘poëtisch’) taalgebruik en beeldspraak. Behoren gedichten tot de fictie of nonfictie?

 

EINDTERMEN
Lager - Nederlands - Strategieën 5.1●

Lager - Nederlands - Taalbeschouwing (overkoepelende attitudes) 6.1●

Lager - Nederlands - Taalbeschouwing (taalgebruik) 6.3●

Eigen museum

Laat de bundel zelf nog niet zien. Nodig de kinderen eerst uit om de gedichten te illustreren. Uit het aanbod van de
vorige opdracht kiezen ze het gedicht dat hen het meeste aansprak. Ze kiezen zelf een beeldende techniek uit die
ze in de loop der jaren leerden kennen (bijvoorbeeld: wie een gedetailleerde tekening wil doet dat met potloden,
pennen en dunne stiftjes; wie een kleurrijke illustratie wil, gebruikt verschillende soorten verf; wie een
driedimensionaal werk maakt, trekt er een foto van…). Ook gemengde technieken en collages zijn een
mogelijkheid. Sta telkens even stil bij de manier waarop ze technieken en materialen kunnen gebruiken, welke
sfeer die oproepen…
 
Ter inspiratie bezorg je hen afbeeldingen van kunstenaars en illustratoren (behalve het werk van Carll Cneut die

de gedichten in Fluit zoals je bent illustreerde).
 
De kinderen verklappen elkaar niet welk gedicht ze illustreren. Het verrassingseffect is het grootste als je hen de
prent thuis laat maken. Spreek een dag af waarop ze de werken moeten meebrengen naar de klas, hang ze op in
een ruimte waar ze goed tot hun recht komen, bijvoorbeeld een lange schoolgang. Daar passeren veel kinderen,
ouders en andere schoolbezoekers: je betrekt hen zo bij de Jeugdboekenweek. Je hangt in die ‘museumruimte’
ook de gekopieerde gedichten op. Nummer elk gedicht. Laat de kinderen nu in de museumruimte rondlopen. Ze
zoeken uit welk gedicht bij welk kunstwerk hoort. Ze noteren de nummer van het gedicht in kwestie op een
postit en hangen het bij het kunstwerk. Zo kan iedereen gelijktijdig betrokken lezen en kijken.
 
Is iedereen klaar? Hou dan een nabespreking:
 
–Waarom dacht je dat kunstwerk X bij gedicht Y thuishoorde?
–Welke verschillende materialen en technieken heb je gezien?
–Welk werk heeft je verrast?
–Welke techniek zou je een volgende keer zelf ook wel eens willen uitproberen?
–Wie koos voor een bepaalde techniek omdat die aantrekkelijk leek?
–Wie koos voor een bepaalde techniek omdat die aansloot bij de sfeer van het gedicht?
–Ben je zelf tevreden over je resultaat?
–Wat zou je volgende keer anders doen?
 
Geef de makers van elk kunstwerk de kans om uit te leggen hoe ze tot resultaat X of Y zijn gekomen.
 
Laat de tentoonstelling nadien verder leven en nodig buitenstaanders uit. De kinderen verzinnen een titel voor de
tentoonstelling, maken uitnodigingen en bereiden rondleidingen voor. Voorzie ook een mogelijkheid om de
bezoekers uit te laten zoeken welk gedicht bij welk kunstwerk hoort.
EINDTERMEN

Lager - Muzische vorming - Beeld 1.6●

Lager - Nederlands - Spreken 2.6●

Lager - Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 1.2●

Carll Cneut



 

Stel vervolgens de bundel met de bijbehorende illustraties van Carll Cneut voor. Maak eventueel kleurenkopies
van de illustraties bij de gedichten uit bovenstaande opdracht. Kinderen zoeken  in groepjes welke illustratie bij
welk gedicht hoort. Pols daarna welke indruk de illustraties op hen nalaten. Welke sfeer roept het werk en de
techniek van Carll Cneut op, vinden ze? Hadden ze hem ook herkend als de illustrator van de
Jeugdboekenweekaffiche?
 
Haal ander werk van Cneut in de klas, verrijk er je leeshoek mee.
EINDTERMEN

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.1●

Verwerkingsactiviteiten

Associëren en combineren

Algemeen

Carll Cneuts illustraties zijn prachtige miniatuurtjes, die de emotie van het gedicht treffend weergeven. Scan ze in,
of maak kleurenkopies die je lamineert.
Elk kind kiest een illustratie die ze aandachtig bekijken. Ze noteren die woorden die in hen opkomen.
 
Zijn ze niet gewend om te associëren? Dan leid je de oefening. Vraag hen om drie kolommen te maken. In de
eerste kolom (‘Wie’) beschrijven ze welk(e) dier(en) er staat (staan) afgebeeld; in de tweede kolom (‘Hoe’) noteren
ze welke gevoelens de prent oproept; in de derde kolom (‘Wat’) noteren ze de mogelijke handelingen die ze aan
het beeld koppelen.
 
Laat hen vervolgens de woorden – uit elke kolom eentje – combineren tot een zin. De volgorde waarin ze gebruikt
worden is niet belangrijk, een ‘mooie zin’ als eindproduct ook niet. Laat hen experimenteren en woorden
verschuiven en ervaren hoe grappige, vreemde, melodieuze, mysterieuze, ontroerende… zinnen kunnen ontstaan.
Hebben ze een zin samengesteld die hen raakt, dan lezen ze hem voor, schrijven hem op in een bijpassende
kleur, hangen hem op in de schrijfhoek of verwerken hem tot bladwijzer.
 

Tussenbladzinnen

Verwijs ook naar de zinnen op de gekleurde tussenbladen die de gegroepeerde gedichten in Fluit zoals je bent
van elkaar scheiden. Dat zijn citaten uit de daarop volgende gedichten. Los van het gedicht krijgen ze een andere
betekenis en kunnen ze de verbeelding van de kinderen stimuleren. Laat hen mogelijke situaties bedenken bij die
zinnen. Zijn de kinderen niet vertrouwd met fantaseren, drama en spel, leid de opdracht dan in met een
opwarmertje.
 

Opwarmertje

Je geeft elk kind een illustratie uit het boek (of je laat er hen één uitkiezen). Ze bekijken de prent terwijl jij hen
vraagt:
 
–Wat zie je?
–Wat valt je op?
–Wat vind je vreemd, mooi…?
 
Daarna gaan de illustraties aan de kant en voeren ze individueel, maar gelijktijdig enkele inleefopdrachten uit:
 
–Beeld je in dat je het dier bent dat op jouw illustratie staat afgebeeld. Je wordt langzaam wakker, rekt je uit, zet
een paar passen, eet iets, geniet van de zonnestralen.
–Je loopt nu rond zoals jouw dier dat doet. Je laat je niet storen door de andere dieren. Je loopt iets sneller, maar
je loopt de andere dieren ook niet in de weg.
–Je gaat nu trager lopen, rustig nadenkend in jezelf. Langzaam merk je de andere dieren om je heen op. Je zegt
niets, maar als je een ander dier kruist, knik je en loop je verder.
–Je lacht nu naar elk dier dat je kruist. En tot slot raak je de dieren die je tegenkomt zelfs even aan ter begroeting.
–…



 

 

 
Je kan eindeloos variëren in dit soort opdrachten. Je bouwt de opdracht verder op tot de dieren (met elkaar)
spreken:
 
–Je stapt nog steeds doorheen de ruimte zoals jouw dier dat doet. Welk woord komt er in je op? Spreek het een
paar keer stil uit, terwijl je rondstapt. Proef het woord in je mond, alsof het erg lekker is.
–Kom je een ander dier tegen, spreek het woord dan opnieuw uit. De betekenis hoeft niemand te kennen of te
begrijpen. Het is jouw woord, het is enkel belangrijk dat jij het mooi vindt en dat het bij jou past.
 
Lukt de opdracht met de woorden vlot, dan vraag je het woord in een volwaardige zin te gieten. Ook met die zin
laat je ze ‘spelen’. Hoe klinkt hij als ze blij, boos, verdrietig, verliefd… zijn? Kruisen ze een ander dier, dan spreken
ze allebei hun zin uit: een korte dialoog, die inhoudelijk niets hoeft te betekenen.
 

Tussenbladzinnen bis

Genoeg opgewarmd? Dan vorm je groepjes. Elk groepje geef je één van de zinnen (versregels) op de

tussenbladen in Fluit zoals je bent. De kinderen nemen dezelfde dierenrol aan als uit de opwarmende opdracht. Ze
verzinnen en spelen met elkaar een situatie die bij deze zin kan horen. Een aantal groepjes geef je dezelfde zin.
Zo zien ze tijdens het toonmoment hoe verrassend verschillend eenzelfde zin kan worden geïnterpreteerd.
 
Als afsluiter situeer je alle zinnen in het oorspronkelijke gedicht. Zo beland je weer bij de bundel. Wedden dat de

zin om zelfstandig te lezen, neuzen, kijken en ontdekken in Fluit zoals je bent weer is aangewakkerd?
EINDTERMEN

Lager - Muzische vorming - Drama 3.2●

Lager - Muzische vorming - Drama 3.5●

En verder

Poëtische boekenhoek

Zorg voor een uitgebreid poëzieaanbod in de boekenhoek met naast Fluit zoals je bent tal van
andere gedichtenbundels. Tijdens contractwerk zoeken ze een gedicht dat hen raakt of een illustratie die hen
bijzonder aanspreekt. Daarna stellen ze hun selectie voor aan de rest van de klas. Zo proeven de kinderen
geregeld van zoveel mogelijk verschillende vormen van poëzie en breiden ze hun belangstelling uit.
 

Carll Cneut bis

Hou het talrijke werk van illustrator Carll Cneut in de gaten. Verzamel kopies van zijn werk, hang nieuws over
bekroningen of interviews met de illustrator op een prikbord. Je kan Carll Cneut – met inhoudelijke en financiële
steun van Stichting Lezen – uitnodigen voor een lezing op school (www.auteurslezingen.be). Stimuleer de
kinderen om deel te nemen aan workshops van de illustrator, of bezoek samen een tentoonstelling met zijn werk.

 

EINDTERMEN
Lager - Muzische vorming - Drama 3.1●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.1●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.2●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.3●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.4●

Lager - Muzische vorming - Attitudes 6.5●
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