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Plaatje:  

 

EEN ONTMOETING IN JE HOOFD 

I Begin de les met een gesprek over deze vragen: 

1. Waar denk je aan bij het woord ‘Ontmoeten’? 

2. Wat voor soort ontmoetingen bestaan er? 

 

Reacties kinderen: 

'Nieuwe kinderen ontmoeten als je verhuisd bent' 

'M'n broertje toen hij geboren werd' 

'Met oud speelgoed, dat je het weer terug vind' 

'Ontmoeten van dingen: dan moet je bijvoorbeeld wennen hoe het in je kamer staat' 



'Een nieuw kindje in de klas ontmoeten' 

'Ik heb heel veel landen ontmoet want ik heb een wereldreis gemaakt' 

'Ik zie wel eens een meneer met een witte jas en een Dalmatiër lopen in mijn buurt' 

 

3. Zijn er ook dingen die je niet kunt ontmoeten? 

'Bacteriën kun je niet ontmoeten. Die zie je niet.’  

‘Ja wel, onder de microscoop!' 

 

II Lees dan het gedicht van Rian Visser voor: 

Werelden in mijn hoofd 

Ik reis graag naar vreemde landen 

En onthoud dan hoe het was  

Want al die landschappen en beelden  

komen dagelijks nog van pas. 

 

Zo heb ik in mijn hoofd 

Een woeste grillige woestijn 

Waar ik naar toe kan gaan 

Als ik alleen wil zijn. 

 

Ik heb een berg 

Vanwaar ik ver kan kijken 

Naar ’t verleden of naar dingen 

Die ik ooit nog wil bereiken. 

 

Ik heb een grot 

Met lange donkere gangen 

Waar ik naar toe ga met een wens 

Of een geheim verlangen. 

 

Ik heb een wilde zee, 

Daar duik ik soms in onder 



Dan laat ik me verassen 

Dan zwem ik in een wonder. 

 

Ik heb zoveel in mijn hoofd 

Er komen dagelijks werelden bij 

Waar niemand ooit geweest is: 

Die zijn alleen van mij. 

 

III HET GEDICHT  

Je kunt in je hoofd overal zijn en iedereen ontmoeten.  

Heb je wel eens dingen, plaatsen of mensen waar je aan denkt? Die je dus in je hoofd ontmoet? 

Een aantal kinderen vertellen: 

Ivo: ‘Ik denk soms aan mijn opa die in bed ligt. Hij kan bijna niet lopen omdat hij bijna niks drinkt. Hij 

is heel dik aangekleed en ligt in bed met een kussen en een deken. Hij heeft bijna geen haar, wel een 

baard. Naast hem ligt een mevrouw en dat is mijn oma.’  

Ellora denkt aan Barcelona waar ze nooit is geweest maar ze zal er deze zomer heen gaan. Ze stelt 
zich voor hoe het eruit ziet:  
‘Er is een hotel en een zwembad en een kabelbaan. Er zijn bergen. En het is er lekker warm, denk ik.’  
 

IV Laat de kinderen zoveel mogelijk zinnen en woorden opschrijven over hun voorbeeld. Daarna 

onderstrepen ze zinnen en woorden die ze mooi en/ of belangrijk vinden. Met de onderstreepte 

woorden en zinnen maken ze een gedicht: 

VOORBEELDEN: 

OPA 

Baard 
Dikke trui 
Bijna geen haar 
Kunstgebit 
Wandelstok 
Hij drinkt bijna niks 
 
Ivo 
 
 
BARCELONA 
 
Lekker warm 
Veel bergen 
Kabelbanen 
Gekleurde huisjes 



Groot zwembad  
Bij hotel 
Groot hotel 
 
Ellora 
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