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INTRODUCTIE 

 

Streektaalorganisaties CGTC, Overijsselacademie/Twentehoes, ECAL en Huus van de Taol ontwikkelen elk jaar 

de Wiesneus voor basisschoolkinderen. In dit streektalige tijdschrift staan liedjes, verhalen, kleur- en 

zoekplaten, mopjes, een recept en gedichten. En dat allemaal in het Nedersaksisch! Dit doen we, omdat het de 

moeite waard is om bezig te zijn met de taal die voor heel veel mensen verbonden is met de omgeving en de 

mensen die er wonen.  

 

WIESNEUS 2022 

De Wiesneus van 2022 staat in het teken van dromen. De opdrachten en werkvormen die u in deze lesbrief 

vindt, zijn daar op afgestemd en worden zoveel mogelijk apart in (varianten van) het Gronings, Drents, Sallands, 

Twents en Achterhoeks aangeboden.  

Op www.wiesneus.nl zijn voor het Drents ook digitale opdrachten te vinden én zijn de liedjes in vier 

Nedersaksische varianten te beluisteren en in te oefenen. Tevens zijn hierop enkele bijlagen uit de lesbrief 

gebruiksklaar te vinden.  

Heeft u vragen over de lesbrief, wilt u meer onderwijsinspiratie voor streektaalonderwijs of wilt u een gastles? 

Neem dan contact op met de streektaalorganisatie in uw buurt:  

 

DRENTHE 
 

 
 

ACHTERHOEK 
 

 
 

info@huusvandetaol.nl   
0593 37 10 10 

info@ecal.nu 
0314 78 70 78 
 
 
 

GRONINGEN 

 

 

 

 

 

OVERIJSSEL 

www.cgtc.nl/contact 
050 - 313 00 52 

info@ijsselacademie.nl 
085  488 50 00 

 

  

http://www.wiesneus.nl/
mailto:info@huusvandetaol.nl
mailto:info@ecal.nu
http://www.cgtc.nl/contact
mailto:info@ijsselacademie.nl
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ELKE DAG WIESNEUS 

 

Streektaal in uw les hoeft geen grote ingreep in uw dagelijkse lespraktijk te zijn: soms is een klein 

uitstapje al voldoende. Kijk eens in deze 20 lessuggesties voor een kwartiertje streektaal in de les.  

Voor sommige opdrachten geldt dat de suggesties in een aantal streektalen beschikbaar zijn, dat 

staat dan vermeld.  

          

1. Woordenboekspellegie 

Ga naar www.drentswoordenboek.nl. Typ in het veld drie letters in, gevolgd door een sterretje 

(bijvoorbeeld kla*). Kies een woord uit en schrijf het op. Noteer voor jezelf ook de betekenis.  

Iedereen mag raden: wat betekent het?  

De groep waarvan de minste woorden geraden zijn heeft gewonnen. 

 

2. Verhaal 

Kies een verhaal uit het tijdschrift Wiesneus. Lees het verhaal voor in de klas of gebruik het 

voorleesfilmpje van het verhaal op de site. 

Drenthe: 

Voorleesfilmpjes voor alle verhalen en gedichten zijn te vinden onder 

https://wiesneus.nl/volwassenen/veurleesverhalen-veur-de-schoelen/veurleesfilmpies-veur-de-

schoelen-2022  

 

3. Gedicht  

Lees een gedicht uit tijdschrift Wiesneus voor. 

De Boom (groep 1/2): https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2  

De Oelewapper (groep 1/2/3/4/5): https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2  

De Dreumenpedde (groep 3/4/5): https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-3-4-5  

Het Duunknien (groep 6/7/8): https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-6-7-8  

  

  

http://www.drentswoordenboek.nl/
https://wiesneus.nl/volwassenen/veurleesverhalen-veur-de-schoelen/veurleesfilmpies-veur-de-schoelen-2022
https://wiesneus.nl/volwassenen/veurleesverhalen-veur-de-schoelen/veurleesfilmpies-veur-de-schoelen-2022
https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2
https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2
https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-3-4-5
https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-6-7-8
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4. Kahoot  

De woorden van de zuukplaot staan in een Kahoot. Doe in de klas deze Kahoot ter voorbereiding op 

de Zuukplaot.  

Drenthe: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a570b460-6eec-4837-a06b-f0a8e9264757  

Groningen: https://play.kahoot.it/v2/?quizId=7a8f06c2-c845-47a5-a95f-1c5fa40ca89b  

 

5. Zuukplaot 

Maak de zoekplaat uit tijdschrift Wiesneus. Vinden de leerlingen alle woorden? 

 

6. Woordzuker 

In tijdschrift Wiesneus staat een woordzoeker. Laat kinderen deze maken, ze mogen hun antwoord 

insturen voor een leuke prijs! 

 

7. Gedicht Dreumenpet 

Maak de opdracht uit de didactische werkvorm bij Dreumenpet.  

 

8. Verhaal Het Duunknien 

Maak de opdracht uit de didactische werkvorm bij Het Duunknien. 

 

9. Woordenpuzzel 

Laat kinderen de woordenpuzzel in tijdschrift Wiesneus maken. De oplossing mogen ze insturen voor 

een mooie prijs.  

 

10. Verhaal De Boom 

Maak de opdracht uit de didactische werkvorm bij De boom.  

 

11. Gedicht De Oelewapper 

Maak de opdracht uit de didactische werkvorm bij De oelewapper.  

 

 

12. Lied Klokslag 7 

Het lied Klokslag 7 staat op  www.wiesneus.nl  

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=a570b460-6eec-4837-a06b-f0a8e9264757
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=7a8f06c2-c845-47a5-a95f-1c5fa40ca89b
http://www.wiesneus.nl/
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Drenthe: https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-3-4-5  

Groningen/Achterhoek/Overijssel: https://wiesneus.nl/themas/themamenu-andere-varianten-

overiessels-achterhooks-en-grunnegs  

Maak de bijbehorende opdrachten of oefen het lied als karaoke. 

  

13. Memory 

Speel memory met de klas op www.wiesneus.nl. Bij elk thema op de website hoort een leuk 

memoryspel om meer Drentse woorden te leren.  

 

14. Lied Roetsj! 

Het lied Roetsj! staat op www.wiesneus.nl  

Drenthe: https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-3-4-5 

Groningen/Achterhoek/Overijssel: https://wiesneus.nl/themas/themamenu-andere-varianten-

overiessels-achterhooks-en-grunnegs  

Oefen het lied met de karaoke.  

 

15. Plaatsnamen 

Weten de kinderen de naam van hun woonplaats in de streektaal? Maak de Kahoot over 

plaatsnamen. 

Drenthe: https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-wiesneus-2021-plaotsnamen-in-het-

drents/d4205d84-b024-485b-9f6d-82ab23797900  

Groningen: https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-grunneger-ploatsnoamen/9fec3bda-37fe-

4001-ae16-3af4527489ab 

Achterhoek: https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-plaatsnamen/7e0375fa-d5e8-4b5b-9ffd-

bb594876d9ba 

 

16. Kleurplaot 

Kleur de kleurplaat van blz. 12 zo mooi mogelijk in. Deze is ook te printen via www.wiesneus.nl . 

Onder het thema In Beweging staat de kleurplaat. Leerlingen mogen deze insturen voor een prijs.  

 

17. Knutseln 

Maak de droomwolk op blz. 14 van het tijdschrift Wiesneus. Zijn de leerlingen klaar? Maak een mooie 

foto voor in het lokaal. Insturen mag ook via info@huusvandetaol.nl , wie weet zien jullie je klas 

terug op onze socials.   

 

https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-groep-3-4-5
https://wiesneus.nl/themas/themamenu-andere-varianten-overiessels-achterhooks-en-grunnegs
https://wiesneus.nl/themas/themamenu-andere-varianten-overiessels-achterhooks-en-grunnegs
http://www.wiesneus.nl/
http://www.wiesneus.nl/
https://wiesneus.nl/themas/themamenu-andere-varianten-overiessels-achterhooks-en-grunnegs
https://wiesneus.nl/themas/themamenu-andere-varianten-overiessels-achterhooks-en-grunnegs
https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-wiesneus-2021-plaotsnamen-in-het-drents/d4205d84-b024-485b-9f6d-82ab23797900
https://create.kahoot.it/share/duplicate-of-wiesneus-2021-plaotsnamen-in-het-drents/d4205d84-b024-485b-9f6d-82ab23797900
https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-grunneger-ploatsnoamen/9fec3bda-37fe-4001-ae16-3af4527489ab
https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-grunneger-ploatsnoamen/9fec3bda-37fe-4001-ae16-3af4527489ab
https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-plaatsnamen/7e0375fa-d5e8-4b5b-9ffd-bb594876d9ba
https://create.kahoot.it/share/wiesneus-2021-plaatsnamen/7e0375fa-d5e8-4b5b-9ffd-bb594876d9ba
http://www.wiesneus.nl/
mailto:info@huusvandetaol.nl
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18. Recept - freakshake 

Maak je eigen freakshake aan de hand van het recept op de achterkant van tijdschrift Wiesneus.  

Maak er een filmpje van waarbij je de stappen van het recept benoemt in het Drents.  

 

19. Vraag een gastles aan 

Wiesneus is het resultaat van een samenwerking tussen  CGTC (Groningen), de Ijsselacademie 

(Overijssel), ECAL (Achterhoek) en het Huus van de Taol (Drenthe). Deze streektaalorganisaties 

helpen u graag met het verzorgen van gastlessen, voorleesuurtjes of het ontwikkelen van 

lesmateriaal. 

 

info@huusvandetaol.nl / 0593-371010 

info@ijsselacademie.nl / 085 – 488 50 00 

info@ecal.nu / 0314 - 78 70 78 

www.cgtc.nl/contact / 050 313 00 52 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@huusvandetaol.nl
mailto:info@ijsselacademie.nl
mailto:info@ecal.nu
http://www.cgtc.nl/contact
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DE OELEWAPPER – onderbouw 

 

Voor de leerkracht 

De leerling gaat een tekening maken en daarbij enkele woorden uit de streektaal leren. Daarvoor kan 

het gedicht ‘De Oelewapper’ worden voorgelezen, of kan gebruik worden gemaakt van de 

luistervariant (https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2) of het veurleesfilmpie 

(https://www.youtube.com/watch?v=8h14lM4w4Ak ).  

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn:  

-  De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal 

door henzelf en anderen;  

- De leerling leert gevoelens en/of gedachten om te zetten naar beelden. 

-  De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken streektaal  

 

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn ‘Creatief denken en handelen’ zoals geformuleerd 

door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). 

Duur 

30 minuten 

Benodigdheden 

- werkblad bij de Oelewapper (Ik bin de Oelewapper) – bijlage 1 

- kleurpotloden/verf 

- audioversie van De Oelewapper 

 

OPDRACHT 

Instructie 

Lees het gedicht de Oelewapper voor of gebruik hiervoor de luistervariant of het veurleesfilmpie.  

Ga in gesprek met de kinderen over dit gedicht: 

- wat is de Oelewapper voor wezen? 

- wat doet hij? 

- wat eet hij? 

- hoe zou hij eruit zien? 

Lees het gedicht nog een keer voor. De kinderen tekenen hun eigen Oelewapper op het blad in 

bijlage 1.  

Na afloop kunnen de kinderen nog iets vertellen over hun tekening. Wat hebben ze precies 

getekend? De tekeningen kunnen in de klas opgehangen worden.  

  

https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2
https://www.youtube.com/watch?v=8h14lM4w4Ak
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DE OELEWAPPER – bovenbouw 

 
Voor de leerkracht 

De leerling gaat een gedicht schrijven in de streektaal en daarbij enkele woorden uit de streektaal 

leren. Het gedicht ‘De Oelewapper’ moet van tevoren met de leerlingen zijn gelezen. U kunt die zelf 

doen of hiervoor  gebruik maken van de Drentse luistervariant (https://wiesneus.nl/themas/thema-

dreumen-1-2) of het veurleesfilmpie (https://www.youtube.com/watch?v=8h14lM4w4Ak ). Voor het 

maken van het eigen gedicht kan het online Drents/Gronings woordenboek gebruikt worden.  

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn:  

-  De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal 

door henzelf en anderen;  

-  De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken streektaal  

- De leerling leert enkele woorden uit de streektaal en 

- De leerling leert met behulp van bestaande bronnen in de streektaal te dichten. 

De leerling maakt het gedicht eerst op een kladpapier om het daarna in het net over te schrijven op 

het bijgeleverde werkblad (zie bijlage 2). 

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn zoals geformuleerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
ten aanzien van de Friese taal en sluit derhalve goed aan bij het onderwijs in het Nedersaksisch. 

 

Duur 

60 minuten 

Benodigdheden 

- het gedicht om zelf voor te lezen (via de bovengenoemde bronnen te beluisteren) 

- werkblad bij de Oelewapper – bijlage 2 

- extra schrift/papier om te oefenen 

- een device om gebruik te maken van het Drents/Gronings woordenboek (gebruik van de 

rijmfunctie vindt u bij de instructie) 

 

Opdracht 

Instructie 

Lees het gedicht de Oelewapper voor of gebruik hiervoor de luistervariant of het veurleesfilmpie.  

Ga in gesprek met de kinderen over dit gedicht: 

- wat is de Oelewapper voor wezen? Wat doet hij en hoe zou hij eruit kunnen zien? 

- in dit gedicht staan een aantal onzinwoorden. Wat zouden ze kunnen betekenen?  

 

  

https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2
https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2
https://www.youtube.com/watch?v=8h14lM4w4Ak
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Uitwerking - Drenthe 

Leerlingen gaan in tweetallen een nieuw Oelewapper-gedicht schrijven. Daarvoor maken ze gebruik 

van de bijlage. Daarop staan de zinnen die ze aan kunnen vullen.  

- laat ze een mooie naam voor hun wezen verzinnen 

- daarna gaan ze met het online Drents woordenboek (www.drentswoordenboek.nl ) op zoek 

naar rijmwoorden 

 

 

-  laat de kinderen, als het gedicht klaar is, hun eigen werk voordragen of een mooie tekening 

van hun zelf bedachte wezen maken.  

 

Uitwerking – Groningen 

Leerlingen gaan in tweetallen een nieuw Oelewapper-gedicht schrijven. Daarvoor maken ze gebruik 

van de bijlage. Daarop staan de zinnen die ze aan kunnen vullen.  

- laat ze een mooie naam voor hun wezen verzinnen 

- daarna gaan ze met het online Gronings woordenboek (www.woordwaark.nl ) op zoek naar 

rijmwoorden 

 

 

-  laat de kinderen, als het gedicht klaar is, hun eigen werk voordragen of een mooie tekening 

van hun zelf bedachte wezen maken.  

 

Gebruik van het online Drents woordenboek.  

 

Ga naar www.drentswoordenboek.nl  

Kies voor ‘Uitgebreid zoeken’ 

Vul in het veld ‘eindigend op’ de laatste drie letters van het woord dat moet rijmen in. 

Vervolgens komen alle suggesties met die drie letters naar voren. 

Gebruik van het online Gronings woordenboek.  

 

Ga naar www.woordwaark.nl  

Kies voor ‘woordenboeken’. 

http://www.drentswoordenboek.nl/
http://www.woordwaark.nl/
http://www.drentswoordenboek.nl/
http://www.woordwaark.nl/
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DE BOOM 

 

Voor de leerkracht 

De leerlingen gaan zelf al luisterend vertalen, aan de hand van een verhaal dat 
voorgelezen wordt in de streektaal. Daarvoor kan het verhaal De Boom worden 
voorgelezen, of kan gebruik worden gemaakt van de luistervariant op Wiesneus.nl (voor Drents: 
https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2). Al luisterend is het de bedoeling dat de leerlingen 
de Nederlandse woorden op de kaart die zij herkennen in het luisterfragment in de streektaal 
afstrepen. 

 

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn: 

- De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal 
door henzelf en anderen 

- De leerling leert informatie te verwerven uit gesproken streektaal 
- De leerling verwerft een woordenschat van frequent gebruikte woorden in de streektaal en 

strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden 

 

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn ‘Creatief denken en handelen’ zoals geformuleerd door de 
Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). 

 

Duur 

10 minuten 

 

Benodigdheden 

Voor iedere leerling heb je de volgende materialen en faciliteiten nodig: 

- Het verhaal ‘De Boom’ (uit de Wiesneus) 
- Een voorlezer in de streektaal (eventueel de leerkracht zelf) 
- Het werkblad van de woordenbingo – bijlage 3 

 

 

  

https://wiesneus.nl/themas/thema-dreumen-1-2
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HET DUUNKNIEN 

 

Voor de leerkracht 

 

De leerling gaan enkele woorden in de streektaal vertalen naar het Nederlands. Daarna maken zij een 
lijstje met tien Drentse woorden die zij mooi of bijzonder vinden. 

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn: 

- De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal 
door henzelf en anderen  

- De leerling leert op een specifiek gebied enkele woorden uit de streektaal en weet zich in de 
streektaal uit te drukken in situaties die horen bij dit specifieke gebied. 

 

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn zoals geformuleerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
ten aanzien van de Friese taal en sluit derhalve goed aan bij het onderwijs in het Nedersaksisch. 

 

Duur 

30 minuten 

 

Benodigdheden 

Voor iedere leerling heb je de volgende materialen en faciliteiten nodig: 

- Werkblad bij Het duunknien- bijlage 4 
- Nakijkexemplaar bij Het duunknien 
- Een PC, chromebook of tablet met toegang tot het online (Drents) woordenboek 

Voor het Drents zijn op www.wiesneus.nl onder het thema ‘Dreumen’ online opdrachten te vinden.  

 

Opdracht 

 

Vóór het maken van de opdracht wordt het verhaal Het duunknien gelezen en besproken, zodat er 
alvast wat bekendheid met de woorden ontstaat.  

De leerlingen kunnen uit hun hoofd de woorden uit de streektaal vertalen, of kunnen hiervoor een 
online woordenboek of hulpmiddel gebruiken.  

 

Daarna maken zij een lijstje van tien woorden in de streektaal die zij mooi of bijzonder vinden. 
Hiervoor kunnen ze wederom een online hulpmiddel gebruiken, of kunnen ze woordjes uit de 
Wiesneus gebruiken. 

De opdracht kan nog verder uitgebreid worden door de leerlingen op pad te sturen in de omgeving, 
en mensen te vragen naar hun mooiste Drentse woord. Die woorden kunnen verzameld worden en 
zodoende gebundeld worden in een ‘Muurkrant’. 

  

http://www.wiesneus.nl/
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DE DREUMENPET - onderbouw 

 

Voor de leerkracht: 

De leerling gaat een tekening maken en daarbij enkele woorden uit zijn of haar streektaal leren. De 
leerkracht kan gebruik maken van de powerpoint om de leerlingen uit te leggen wat de bedoeling 
van de opdracht is. Het gedicht Dreumenpet moet van tevoren met de leerlingen zijn gelezen. 
Bijgevoegd is een uitleg van en toelichting op de Powerpoint. Uiteraard is deze toelichting slechts ter 
illustratie en staat het de leerkracht vrij er zijn of haar eigen invulling aan te geven. 

 

De opdracht is het maken van een tekening over dromen. De leerling maakt de tekening op het 
bijgeleverde werkblad (zie bijlage 6). 

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn: 

- De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal 
door henzelf en anderen; 

- De leerling leert gevoelens en/of gedachten om te zetten naar woorden en/of de leerling 
verbreedt zijn of haar woordenschat door gebruik van nieuwe woorden. 

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn zoals geformuleerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
ten aanzien van de Friese taal en sluit derhalve goed aan bij het onderwijs in het Nedersaksisch. 

 

Duur 

60 minuten 

 

Benodigdheden 

Voor iedere leerling heb je de volgende materialen en faciliteiten nodig: 

- Werkblad 1 bij de Dremenpet – bijlage 6 
- Powerpointpresentatie (Les Dreumenpet) 
- Optioneel, PC waarop woorden in de streektaal gezocht kunnen worden.  
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DE DREUMENPET - bovenbouw 

 

Voor de leerkracht: 

De leerling gaat een gedicht schrijven in de streektaal en enkele woorden uit zijn of haar streektaal 
leren. De leerkracht kan gebruik maken van de powerpoint om de leerlingen uit te leggen wat de 
bedoeling van de opdracht is. Het gedicht Dreumenpet moet van tevoren met de leerlingen zijn 
gelezen. Bijgevoegd is een uitleg van en toelichting op de Powerpoint, die te vinden is op 
https://wiesneus.nl/volwassenen. Uiteraard is deze toelichting slechts ter illustratie en staat het de 
leerkracht vrij er zijn of haar eigen invulling aan te geven. 

De opdracht is het schrijven van een gedicht in de streektaal. Mocht dit door leerlingen als lastig 
worden ervaren dan kan er voor gekozen worden een gedicht te schrijven in het Nederlands en 
enkele woorden uit de streektaal toe te voegen aan het gedicht. De leerling maakt het gedicht eerst 
op een kladpapier om het daarna in het net over te schrijven op het bijgeleverde werkblad (zie 
bijlage 2). 

De leerdoelen die je hiermee (onder andere) probeert te bereiken zijn: 

- De leerling ontwikkelt een positieve attitude ten opzichte van het gebruik van de streektaal 
door henzelf en anderen; 

- De leerling leert op een specifiek gebied enkele woorden uit de streektaal en 
- De leerling leert gedichten te schrijven en weet welke technieken hierbij gebruikt kunnen 

worden. 

Deze doelen en ook deze werkvorm past binnen de leerlijn zoals geformuleerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) 
ten aanzien van de Friese taal en sluit derhalve goed aan bij het onderwijs in het Nedersaksisch. 

Duur 

60 minuten 

 

Benodigdheden 

Voor iedere leerling heb je de volgende materialen en faciliteiten nodig: 

- Werkblad 1 & 2 bij de Dreumenpet – bijlage 7 
- Powerpointpresentatie (Les Dreumenpet) 
- Optioneel, PC waarop woorden in de streektaal gezocht kunnen worden. 

 

  

https://wiesneus.nl/volwassenen
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BIJLAGE 1  WERKBLAD BIJ DE OELEWAPPER - onderbouw (Drenthe) 
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BIJLAGE 2  WERKBLAD BIJ OELEWAPPER - bovenbouw (Drenthe) 

 

 

DE OELEWAPPER 

BOVENBOUW – SCHRIEF ZÖLF EEN GEDICHT 

 

 

De _______________________________ 

 

Ik bin de ________________________________________________________ 

As het sneistörmt bin ik ____________________________________________ 

Ik zit geern op de _________________________________________________ 

Al krieg ik daorveur________________________________________________ 

 

Ik bin de ________________________________________________________ 

’s Nachts … ik met mien ___________________________________________ 

En as de ________________________________________________________ 

Dan ____________________________________________________________ 

 

Ik bin de __________________________________________________________ 

Een ______________________________________________________________ 

Die eet ik _________________________________________________________ 

En _______________________________________________________________ 
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BIJLAGE 3  WERKBLAD BIJ DE BOOM (Drenthe) 

 

Woordbingo bij De Boom 

 

 

 

 

 

Luuster naor ’t verhaol en streep de woorden deur diej in ‘t 

verhaol in ‘t Drents heurt: 

 

 

 

raampje maan donker 

gedroomd vliegende schotel touwladder 

groen jongetje aardbeien 

mandje mannetje praten 
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BIJLAGE 3  WERKBLAD BIJ DE BOOM (Achterhoek) 

 

Woordbingo bij De Boom 

 

 

 

 

 

Luuster naor ’t verhaal en streep de woorden deur dee’j in ’t 

verhaal in ‘t Achterhoeks heurt: 

 

 

 

raampje maan donker 

gedroomd vliegende schotel touwladder 

groen jongetje aardbeien 

mandje mannetje praten 
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BIJLAGE 3  WERKBLAD BIJ DE BOOM (Groningen) 

 

Woordbingo bij De Boom 

 

 

 

 

 

Luuster noar t verhoal en streep de woorden deur dij je in t  

verhoal in t Grunnegs heuren: 

 

 

raampje maan donker 

gedroomd vliegende schotel touwladder 

groen jongetje aardbeien 

mandje mannetje praten 
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BIJLAGE 3  WERKBLAD BIJ DE BOOM (Overijssel) 

 

Woordbingo bij De Boom 

 

 

 

 

 

Luister naar het verhaal en streep de woorden door die je in het 

Twents hoort: 

 

 

raampje maan donker 

gedroomd vliegende schotel touwladder 

groen jongetje aardbeien 

mandje mannetje praten 
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BIJLAGE 4 WERKBLAD BIJ HET DUUNKNIEN (Drenthe) 

 

In het verhaal Het duunknien droomt Inez dat ze in de duinen een konijn 

ontmoet. Vreemd, maar in dromen kan dat. Lees het verhaal nog eens en 

beluister het ook (via www.wiesneus.nl). Hieronder staan Drentse woorden uit 

Het duunknien. Kun jij deze woorden in het Nederlands vertalen? Echt heel 

moeilijk is het niet. Als je toch twijfelt of een woord niet weet, kijk dan op 

www.drentswoordenboek.nl. Succes. 

 

Drents: Nederlands: 

nei   

duun   

knien   

heuren  

tied   

kold  

stoefzaand  

stoer  

gruun  

steertie  

wedstried  

buuk  

haorties  

dreug  

dreum  

 

 

 

http://www.wiesneus.nl/
http://www.drentswoordenboek.nl/
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Maak nu een lijstje met Drentse woorden die jij heel mooi of heel bijzonder 

vindt. Zoek er tien! Als je geen tien woorden uit je hoofd weet, mag je het 

woordenboek weer gebruiken. Succes! 

 

Tien mooie woorden van ………………………………………… 

1. 

2. 

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie woorden. Gebruik voor deze opdracht je 
mobiele telefoon, je iPad of je Chromebook. Ga daarmee in je eigen 
woonomgeving op pad en vraag mensen naar hun mooiste Drentse woord. Ze 
mogen - als ze willen - meer woorden noemen. Laat ze deze woorden 
inspreken. Bewaar alle woorden. Als je - hopelijk heel veel - woorden hebt 
verzameld, schrijf ze dan op een groot vel papier en maak zo een Muurkrant 
van Drentse woorden! 
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BIJLAGE 4 WERKBLAD BIJ HET DUUNKNIEN (Achterhoek) 

 

In ‘t verhaal ‘t Duunknien dreumt Inez dat ze in de dunen een knien tegen 

kump. Vrömd, maor in dreumen kan dat. Luuster good naor ‘t verhaal. 

Hieronder staot Achterhoekse woorden uut ‘t duunknien. Kö’j disse woorden in 

‘t Nederlands vertalen? Echt heel moeilek is ‘t neet. A’j toch twiefelt of een 

woord neet wet, kiek dan op  https://www.ecal.nu/wald-woordenboeken 

Succes. 

 

Achterhoeks: Nederlands: 

ni-j  

duun   

knien   

heuren  

tied   

kold  

stoefzand  

zoer  

greun  

stetjen  

wedstried  

buuk  

heurkes  

dreuge  

dreum  

 

 

 

https://www.ecal.nu/wald-woordenboeken
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Maak nu een lijstje met Achterhoekse woorden die jij heel mooi of heel 

bijzonder vindt. Zoek er tien! Als je geen tien woorden uit je hoofd weet, mag 

je het woordenboek weer gebruiken. Succes! 

 

Tien mooie woorden van ………………………………………… 

1. 

2. 

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie woorden. Gebruik voor deze opdracht je 
mobiele telefoon, je iPad of je Chromebook. Ga daarmee in je eigen 
woonomgeving op pad en vraag mensen naar hun mooiste Drentse woord. Ze 
mogen - als ze willen - meer woorden noemen. Laat ze deze woorden 
inspreken. Bewaar alle woorden. Als je - hopelijk heel veel - woorden hebt 
verzameld, schrijf ze dan op een groot vel papier en maak zo een Muurkrant 
van Achterhoekse woorden! 
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BIJLAGE 4 WERKBLAD BIJ HET DUUNKNIEN (Groningen) 

 

In het verhaal Het duunknien droomt Inez dat ze in de duinen een konijn 

ontmoet. Vreemd, maar in dromen kan dat. Lees het verhaal nog eens en 

luister maar eens goed. Hieronder staan Groningse woorden uit Het duunknien. 

Kun jij deze woorden in het Nederlands vertalen? Echt heel moeilijk is het niet. 

Als je toch twijfelt of een woord niet weet, kijk dan op 

http://www.groningsonline.nl/woordenboek. Succes. 

 

Gronings Nederlands: 

nij  

duun   

knien   

heuren  

tied   

kold  

stoefzaand  

stoer  

gruin  

steertke  

wedstried  

buuk  

hoartjes  

dreug  

dreum  

 

 

 

http://www.groningsonline.nl/woordenboek
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Maak nu een lijstje met Groningse woorden die jij heel mooi of heel bijzonder 

vindt. Zoek er tien! Als je geen tien woorden uit je hoofd weet, mag je het 

woordenboek weer gebruiken. Succes! 

 

Tien mooie woorden van ………………………………………… 

1. 

2. 

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie woorden. Gebruik voor deze opdracht je 
mobiele telefoon, je iPad of je Chromebook. Ga daarmee in je eigen 
woonomgeving op pad en vraag mensen naar hun mooiste Drentse woord. Ze 
mogen - als ze willen - meer woorden noemen. Laat ze deze woorden 
inspreken. Bewaar alle woorden. Als je - hopelijk heel veel - woorden hebt 
verzameld, schrijf ze dan op een groot vel papier en maak zo een Muurkrant 
van Groningse woorden! 
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BIJLAGE 4 WERKBLAD BIJ HET DUUNKNIEN (Overijssel/Twente) 

 

In het verhaal Het duunknien droomt Inez dat ze in de duinen een konijn 

ontmoet. Vreemd, maar in dromen kan dat. Lees het verhaal nog eens en 

luister eens goed. Hieronder staan Twentse woorden uit Het duunknien. Kun jij 

deze woorden in het Nederlands vertalen? Echt heel moeilijk is het niet. Als je 

toch twijfelt of een woord niet weet, kijk dan of een klasgenoot je kan helpen. 

Succes. 

 

Twents: Nederlands: 

niej  

duun   

knien   

heuren  

tied   

koalt  

möllig zaand  

zwoar  

greun  

stetke  

wedstried  

buukske  

hoarkes  

dreug  

dreum  
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Maak nu een lijstje met Twentse woorden die jij heel mooi of heel bijzonder 

vindt. Zoek er tien! Als je geen tien woorden uit je hoofd weet, mag je het 

woordenboek weer gebruiken. Succes! 

 

Tien mooie woorden van ………………………………………… 

1. 

2. 

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Er zijn natuurlijk nog veel meer mooie woorden. Gebruik voor deze opdracht je 
mobiele telefoon, je iPad of je Chromebook. Ga daarmee in je eigen 
woonomgeving op pad en vraag mensen naar hun mooiste Drentse woord. Ze 
mogen - als ze willen - meer woorden noemen. Laat ze deze woorden 
inspreken. Bewaar alle woorden. Als je - hopelijk heel veel - woorden hebt 
verzameld, schrijf ze dan op een groot vel papier en maak zo een Muurkrant 
van Twentse woorden! 
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BIJLAGE 4  NAKIJKBLAD HET DUUKNIEN (alle varianten) 

 

Streektaalvariant Nederlands: 

nei  ni-j nij niej nieuw 

duun  duun  duun  duun  duin 

knien  knien  knien  knien  konijn 

heuren heuren heuren heuren horen 

tied  tied  tied  tied  tijd 

kold kold kold koalt koud 

stoefzaand stoefzand stoefzaand möllig zaand stuifzand 

stoer zoer stoer zwoar moeilijk 

gruun greun gruin greun groen 

steertie stetjen steertke stetke staartje 

wedstried wedstried wedstried wedstried wedstrijd 

buuk buuk buuk buukske buik 

haorties heurkes hoartjes hoarkes haartjes 

dreug dreuge dreug dreug droog 

dreum dreum dreum dreum droom 

  



30 
 

BIJLAGE 5 POWERPOINT DE DREUMENPET – onderbouw 

 

Dia 1: 

Na samen lezen Dreumenpet 

Onderwijsleergesprek over dromen. Eventueel ingeleid met: 

“Dromen, dat doen we allemaal. Meestal doen we dit ’s nachts, maar soms kan je ook 

overdag dromen over dingen die je zou willen doen of iets wat je zou willen worden. Dit 

noemen we dagdromen. Heel soms heb je juist vervelende dromen. Dit zijn nachtmerries. 

Die zijn soms zo eng dat je er wakker van wordt”. 

- Wie kan zich een droom herinneren? 

- Wie heeft dromen over wat hij/zij zou willen worden? 

- Wie heeft nog andere dromen? 

Dia 2: 

Instructie en extra uitleg bij de opdracht: 

“We gaan een tekening maken over onze droom of onze dromen. Het kan een tekening zijn 

over iets wat je laatst gedroomd hebt, maar het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een tekening 

zijn over een droom die je hebt. Misschien heb je wel de droom om ooit een bekende 

zangeres te worden of profvoetballer? Het leuke is dat alles mag, niets is te gek en je mag 

zelfs iets tekenen dat eigenlijk niet kan of niet bestaat. Het is namelijk jouw droomwereld”. 

Dia 3: 

Instructie en extra uitleg bij het maken van de tekening: 

“Je gaat nu je tekening maken. Misschien heb je niet direct genoeg inspiratie, maar soms 

komt het vanzelf. Als je klaar bent, kijk je nog eens goed naar je tekening. Ben je helemaal 

tevreden?    Zo nee, verander dan nog een paar dingetjes of teken er nog iets bij. Ben je 

uiteindelijk tevreden en blij, lever je tekening dan in.” 

Optioneel: 

Er kan gekozen worden voor het ophangen van de tekeningen in de klas, maar wellicht zijn er ook 

leerlingen die het graag willen laten zien en er iets over willen vertellen. 
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BIJLAGE 5 POWERPOINT DE DREUMENPET – bovenbouw (Groningen) 

  

Uitleg bij de powerpoint 

Dia 1: 

Na samen lezen Dreumenpet 

Onderwijsleergesprek over dromen. Eventueel ingeleid met: 

“Dromen, dat doen we allemaal. Meestal doen we dit ’s nachts, maar soms kan je ook overdag 

dromen over dingen die je zou willen doen of iets wat je zou willen worden. Dit noemen we 

dagdromen. Heel soms heb je juist vervelende dromen. Dit zijn nachtmerries. Die zijn soms zo 

eng dat je er wakker van wordt”. 

- Wie kan zich een droom herinneren? 

- Wie heeft dromen over wat hij/zij zou willen worden? 

- Wie heeft nog andere dromen? 

Dia 2: 

Instructie en extra uitleg bij de opdracht: 

“In deze les gaan we het hebben over dromen. We gaan proberen een gedicht te schrijven die te 

maken heeft met een droom. Dit kan een gedicht zijn over iets wat je laatst gedroomd hebt, maar 

het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een gedicht zijn over een droom die je hebt. Misschien heb je 

wel de droom om ooit een bekende zangeres te worden of profvoetballer? Het leuke aan deze les 

is dat alles mag, niets is te gek en je mag zelfs woorden gebruiken in je gedicht die eigenlijk niet 

bestaan. Het is namelijk jouw droomwereld”. 

1. Allereerst gaan we het hebben over gedichten. Je hebt vast voor Sinterklaas wel eens 

een gedicht geschreven. Dan weet je dat een gedicht bijna altijd rijmwoorden heeft. 

Rijmen kan op verschillende manieren. We gaan het hebben over deze verschillende 

rijmsoorten. 

2. Daarnaast heeft een gedicht ook vaak een rijmschema. Ook daar gaan we het over 

hebben. 

3. Dan gaan we het ook nog hebben over ‘strofen’. Dat zijn de hoeveelheid regels waaruit 

een gedicht bestaat. 

4. We gaan proberen om een gedicht in het Gronings te schrijven, dus gaan we het ook 

hebben over regels die je kunt gebruiken bij het schrijven en spreken in het Gronings. 

5. Als we dit gedaan hebben, mag je je gedachten laten gaan en een woordspin maken voor 

bij jouw gedicht. Probeer hierbij direct ook de Groningse woorden op te schrijven. 

6. Met de woorden uit jouw woordspin kun je dan je gedicht gaan schrijven. Dit doe je 

natuurlijk eerst op kladpapier. Als je klaar bent en je bent tevreden over je gedicht, dan 

schrijf je het gedicht in het net op. Als je het leuk vindt, kun je er ook nog een tekening bij 

maken.” 

Dia 3: 

Instructie en extra uitleg bij de rijmsoorten: 

“Je hebt heel veel verschillende rijmsoorten. We gaan er nu drie bespreken die je zou kunnen 

gebruiken voor je gedicht. 
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De eerste rijmsoort is volrijm. Deze komt het vaakst voor in gedichten. Volrijm is wanneer de 

klinkers en medeklinkers aan het eind hetzelfde zijn. Je ziet dit ook wel eens terug in reclames. 

Een voorbeeld is: 2 HALEN, 1 BETALEN. De klinkers en medeklinkers zijn nu hetzelfde. Beide 

woorden eindigen op ALEN. 

De tweede rijmsoort is klinkerrijm. Dan zijn de klinkers dus hetzelfde of ze klinken hetzelfde, maar 

de medeklinkers hoeven niet hetzelfde te zijn. Zo kan troep rijmen op goed. De klinkers OE zijn 

hetzelfde. Gaan rijmt op staat en lief rijmt op diep. 

De laatste rijmsoort die we behandelen is medeklinkerrijm. Met een mooi woord wordt dit ook 

wel alliteratie genoemd. Bij medeklinkerrijm zijn de klanken van medeklinkers aan het begin van 

woorden hetzelfde. Titels van strips van Suske en Wiske hebben heel vaak medeklinkerrijm.” 

Dia 4: 

Instructie en extra uitleg bij rijmschema’s en strofen: 

“Gedichten zijn vaak opgebouwd volgens een bepaald schema. Soms is dit een ‘simpel’ schema 

waarbij iedere keer twee regels op elkaar rijmen. Je hebt dan bijvoorbeeld het schema aa bb cc 

dd. Je kunt hier mee spelen. Je kunt bijvoorbeeld de derde regel laten rijmen op de eerste en de 

vierde op de tweede. Dan is je schema: ab ab. Ook wat dit betreft, mag je het helemaal zelf 

weten hoe je je gedicht opbouwt. Sommige dichters lijken helemaal geen schema te gebruiken. 

Dan blijkt binnen de zinnen toch een bepaald schema te zitten. 

Waar je ook mee kunt variëren is met de hoeveelheid zinnen in je gedicht. Een gedicht is 

opgebouwd uit strofen. Dit zijn een bepaalde hoeveelheid zinnen waarna er een witregel komt. 

Het lijkt op alinea’s. Soms bestaan gedichten bijvoorbeeld telkens uit strofen met vier zinnen, 

maar soms uit strofen met drie. Ook dit mag je zelf bedenken. Als je het mooier vindt bijvoorbeeld 

om telkens drie of misschien wel vijf zinnen te gebruiken per strofe dan kan dat natuurlijk. Hier zie 

je voorbeelden van gedichten met strofen van drie zinnen. 

Dia 5: 

Instructie en extra uitleg bij opdracht: 

“We hebben nu dus geleerd dat er verschillende soorten rijm zijn, dat je kunt variëren met 

rijmschema’s en met strofen. Kijk nu eens naar het volgende gedicht en schrijf op welke soorten 

rijm zijn gebruikt, welk rijmschema en hoe het zit met de strofen.” 

De leerkracht kan gebruik maken van werkblad 1. Nadat de leerlingen de drie vragen hebben 

beantwoord, kan middels een Onderwijsleergesprek worden besproken wat de leerlingen hebben 

gelezen en gevonden en wat ze er van vinden. 

Dia 6: 

Optioneel: 

Dezelfde opdracht kan gegeven worden bij het gedicht Dreumenpet. 

Dia 7: 

Instructie en extra uitleg bij schrijven in het Gronings: 

“Gronings praten is al best wel moeilijk, maar Gronings schrijven is natuurlijk helemaal lastig 

omdat je dit waarschijnlijk nog nooit hebt gedaan. Je hoeft uiteraard niet perfect Gronings te 

schrijven, het gaat vooral om het gedicht zelf en hoe je gaat dichten. Toch kun je een aantal 
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regels gebruiken voor het schrijven in het Gronings die kunnen helpen. 

1. Allereerst wordt de –a of –aa in het Gronings bijna altijd een –oa. Een schaap wordt dus 

een schoap, een straat wordt een stroat en een plaats wordt een ploats. De –oa spreek je 

uit als de –oo van bijvoorbeeld oor. 

2. De –oe wordt in het Gronings vaak een –ou. Een boek wordt dus een bouk en een hoed 

wordt een houd. De –ou spreek je uit als de –au van bijvoorbeeld auto. 

3. De –ie wordt in het Gronings vaak een –ai. Niet wordt dus nait, een lied wordt een laid en 

zien wordt zain. De –ai klinkt als de –ay van Kay. 

4. Dan als laatste heeft het Gronings soms ook van die mooie lange klanken. Dat gebeurt 

bijvoorbeeld bij woorden die in het Nederlands eindigen op –ouw. De –ouw wordt in 

het Gronings vaak een –aauw. Een vrouw wordt dus een vraauw en een touw wordt een 

taauw. De –aauw spreek je lekker lang uit, dus alsof er wel drie a’s in het woord staan. 

Dia 8: 

Instructie en extra uitleg bij het maken van een woordspin: 

Wat je nu als laatste nog gaat doen is een woordspin maken voor bij je gedicht. Probeer zoveel 

mogelijk woorden op te schrijven die in je opkomen wanneer je denkt aan dromen. Het mogen 

woorden zijn over wat je ziet, wat je voelt of wat je ruikt. Wanneer je ook direct de Groningse 

woorden er bij kunt bedenken, is dat heel mooi, maar je mag het ook eerst in het Nederlands 

doen. Je gaat dan, als je klaar bent met je woordspin, op zoek naar de Groningse vertalingen van 

de woorden die je hebt opgeschreven. 

Heel belangrijk is dat er geen goed of fout is. Het is jouw droom en het zijn jouw woorden. Alles 

mag. 

Dia 9: 

Instructie en extra uitleg bij het schrijven van het gedicht (in het Gronings): 

Je gaat nu je gedicht schrijven. Misschien heb je niet direct genoeg inspiratie, maar soms komt 

het vanzelf. Als je klaar bent, lees je gedicht dan nog eens door. Ben je helemaal tevreden? 

Zonee, verander dan nog een paar woorden of schrijf er zinnen bij. Ben je uiteindelijk tevreden en 

blij met je gedicht, schrijf je gedicht dan zo netjes mogelijk op werkblad 2. 

Dia 10: 

Optioneel: 

Er kan gekozen worden voor het ophangen van de gedichten in de klas, maar wellicht zijn er ook 

leerlingen die het graag willen voorlezen. Aan de hand van een gedicht zou dan eventueel nog 

weer besproken kunnen worden welke rijm is gebruikt en/of welk schema de dichter heeft gebruikt. 
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BIJLAGE 5 POWERPOINT DE DREUMENPET – bovenbouw (overige varianten)

   

Uitleg bij de powerpoint 

Dia 1: 

Na samen lezen Dreumenpet 

Onderwijsleergesprek over dromen. Eventueel ingeleid met: 

“Dromen, dat doen we allemaal. Meestal doen we dit ’s nachts, maar soms kan je ook overdag 

dromen over dingen die je zou willen doen of iets wat je zou willen worden. Dit noemen we 

dagdromen. Heel soms heb je juist vervelende dromen. Dit zijn nachtmerries. Die zijn soms zo 

eng dat je er wakker van wordt”. 

- Wie kan zich een droom herinneren? 

- Wie heeft dromen over wat hij/zij zou willen worden? 

- Wie heeft nog andere dromen? 

Dia 2: 

Instructie en extra uitleg bij de opdracht: 

“In deze les gaan we het hebben over dromen. We gaan proberen een gedicht te schrijven die te 

maken heeft met een droom. Dit kan een gedicht zijn over iets wat je laatst gedroomd hebt, maar 

het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld een gedicht zijn over een droom die je hebt. Misschien heb je 

wel de droom om ooit een bekende zangeres te worden of profvoetballer? Het leuke aan deze les 

is dat alles mag, niets is te gek en je mag zelfs woorden gebruiken in je gedicht die eigenlijk niet 

bestaan. Het is namelijk jouw droomwereld”. 

1. Allereerst gaan we het hebben over gedichten. Je hebt vast voor Sinterklaas wel eens 

een gedicht geschreven. Dan weet je dat een gedicht bijna altijd rijmwoorden heeft. 

Rijmen kan op verschillende manieren. We gaan het hebben over deze verschillende 

rijmsoorten. 

2. Daarnaast heeft een gedicht ook vaak een rijmschema. Ook daar gaan we het over 

hebben. 

3. Dan gaan we het ook nog hebben over ‘strofen’. Dat zijn de hoeveelheid regels waaruit 

een gedicht bestaat. 

4. We gaan proberen om een gedicht in het Gronings te schrijven, dus gaan we het ook 

hebben over regels die je kunt gebruiken bij het schrijven en spreken in het Gronings. 

5. Als we dit gedaan hebben, mag je je gedachten laten gaan en een woordspin maken voor 

bij jouw gedicht. Probeer hierbij direct ook de Groningse woorden op te schrijven. 

6. Met de woorden uit jouw woordspin kun je dan je gedicht gaan schrijven. Dit doe je 

natuurlijk eerst op kladpapier. Als je klaar bent en je bent tevreden over je gedicht, dan 

schrijf je het gedicht in het net op. Als je het leuk vindt, kun je er ook nog een tekening bij 

maken.” 

Dia 3: 

Instructie en extra uitleg bij de rijmsoorten: 

“Je hebt heel veel verschillende rijmsoorten. We gaan er nu drie bespreken die je zou kunnen 

gebruiken voor je gedicht. 
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De eerste rijmsoort is volrijm. Deze komt het vaakst voor in gedichten. Volrijm is wanneer de 

klinkers en medeklinkers aan het eind hetzelfde zijn. Je ziet dit ook wel eens terug in reclames. 

Een voorbeeld is: 2 HALEN, 1 BETALEN. De klinkers en medeklinkers zijn nu hetzelfde. Beide 

woorden eindigen op ALEN. 

De tweede rijmsoort is klinkerrijm. Dan zijn de klinkers dus hetzelfde of ze klinken hetzelfde, maar 

de medeklinkers hoeven niet hetzelfde te zijn. Zo kan troep rijmen op goed. De klinkers OE zijn 

hetzelfde. Gaan rijmt op staat en lief rijmt op diep. 

De laatste rijmsoort die we behandelen is medeklinkerrijm. Met een mooi woord wordt dit ook 

wel alliteratie genoemd. Bij medeklinkerrijm zijn de klanken van medeklinkers aan het begin van 

woorden hetzelfde. Titels van strips van Suske en Wiske hebben heel vaak medeklinkerrijm.” 

Dia 4: 

Instructie en extra uitleg bij rijmschema’s en strofen: 

“Gedichten zijn vaak opgebouwd volgens een bepaald schema. Soms is dit een ‘simpel’ schema 

waarbij iedere keer twee regels op elkaar rijmen. Je hebt dan bijvoorbeeld het schema aa bb cc 

dd. Je kunt hier mee spelen. Je kunt bijvoorbeeld de derde regel laten rijmen op de eerste en de 

vierde op de tweede. Dan is je schema: ab ab. Ook wat dit betreft, mag je het helemaal zelf 

weten hoe je je gedicht opbouwt. Sommige dichters lijken helemaal geen schema te gebruiken. 

Dan blijkt binnen de zinnen toch een bepaald schema te zitten. 

Waar je ook mee kunt variëren is met de hoeveelheid zinnen in je gedicht. Een gedicht is 

opgebouwd uit strofen. Dit zijn een bepaalde hoeveelheid zinnen waarna er een witregel komt. 

Het lijkt op alinea’s. Soms bestaan gedichten bijvoorbeeld telkens uit strofen met vier zinnen, 

maar soms uit strofen met drie. Ook dit mag je zelf bedenken. Als je het mooier vindt bijvoorbeeld 

om telkens drie of misschien wel vijf zinnen te gebruiken per strofe dan kan dat natuurlijk. Hier zie 

je voorbeelden van gedichten met strofen van drie zinnen. 

Dia 5: 

Instructie en extra uitleg bij opdracht: 

“We hebben nu dus geleerd dat er verschillende soorten rijm zijn, dat je kunt variëren met 

rijmschema’s en met strofen. Kijk nu eens naar het volgende gedicht en schrijf op welke soorten 

rijm zijn gebruikt, welk rijmschema en hoe het zit met de strofen.” 

De leerkracht kan gebruik maken van werkblad 1. Nadat de leerlingen de drie vragen hebben 

beantwoord, kan middels een Onderwijsleergesprek worden besproken wat de leerlingen hebben 

gelezen en gevonden en wat ze er van vinden. 

Optioneel: 

Dezelfde opdracht kan gegeven worden bij het gedicht Dreumenpet. 

Dia 6: 

Instructie en extra uitleg bij het maken van een woordspin: 

Wat je nu als laatste nog gaat doen is een woordspin maken voor bij je gedicht. Probeer zoveel 

mogelijk woorden op te schrijven die in je opkomen wanneer je denkt aan dromen. Het mogen 

woorden zijn over wat je ziet, wat je voelt of wat je ruikt. Wanneer je ook direct de woorden in 

de streektaal er bij kunt bedenken, is dat heel mooi, maar je mag het ook eerst in het Nederlands 

doen. Je gaat dan, als je klaar bent met je woordspin, op zoek naar de vertalingen van de 
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woorden die je hebt opgeschreven. 

Heel belangrijk is dat er geen goed of fout is. Het is jouw droom en het zijn jouw woorden. Alles 

mag. 

Dia 7: 

Instructie en extra uitleg bij het schrijven van het gedicht (in de streektaal): 

Je gaat nu je gedicht schrijven. Misschien heb je niet direct genoeg inspiratie, maar soms komt 

het vanzelf. Als je klaar bent, lees je gedicht dan nog eens door. Ben je helemaal tevreden? 

Zonee, verander dan nog een paar woorden of schrijf er zinnen bij. Ben je uiteindelijk tevreden en 

blij met je gedicht, schrijf je gedicht dan zo netjes mogelijk op werkblad 2. 

Dia 8: 

Optioneel: 

Er kan gekozen worden voor het ophangen van de gedichten in de klas, maar wellicht zijn er ook 

leerlingen die het graag willen voorlezen. Aan de hand van een gedicht zou dan eventueel nog 

weer besproken kunnen worden welke rijm is gebruikt en/of welk schema de dichter heeft 

gebruikt. 
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BIJLAGE 6  WERKBLADEN BIJ DE DREUMENPET 

 

WERKBLAD 1 bij LES OVER DREUMENPET (Groningen) 

Of en tou 

Of en tou dreum ik van een prachtege landhoes met  

heul veul peerden  

Of en tou dreum ik van ijskoos mit veul slagroom  

en de mooiste kleeren  

Of en tou dreum ik van haile mooie siefers op mien rapport  

zunder dat ik er mui van wordt  

Of en tou dreum ik van n knap schatje  

Dij mie tractaaiert op n patatje  

In mien dreum bin ik ain ail biezunder kind  

dij elk en ain geweldeg vind  

Maor bie t ontwoaken bin ik weer n wichtje van dattien  

woarvan er twaalf goan in n dozien. 

 

 

OPDRACHT  

Lees het bovenstaande gedicht en ga op zoek naar de rijmsoorten, rijmschema’s en strofen.  

1. Welke rijmsoorten worden er gebruikt? Geef ook voorbeelden.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. Welke rijmschema wordt er gebruikt?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. Hoe maakt de dichteres gebruik van strofen? En wat vind je hiervan?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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BIJLAGE 7  WERKBLADEN BIJ DE DREUMENPET - Kleurplaat 
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BIJLAGE 7  WERKBLADEN BIJ DE DREUMENPET – Gedichtsjabloon 
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BIJLAGE 8  BRONNEN VOOR STREEKTAALONDERWIJS 

 

Websites streektaalorganisaties 

 

Drenthe  www.huusvandetaol.nl  www.wiesneus.nl  

Groningen www.cgtc.nl 

Achterhoek www.ecal.nl 

Overijssel www.ijsselacademie.nl 

 

 

Online streektaalwoordenboeken 

 

Drenthe  www.drentswoordenboek.nl 

Groningen http://www.woordwaark.nl 

Achterhoek www.e-wald.nl  
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