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Van Mastermind tot Instagram: met onze twee 

lesideeën gaat u in de klas op een innovatieve 

manier aan de slag met Guido Gezelle. In les één 

gaat u spelenderwijs dieper in op ‘Het Bietje’ van 

Gezelle. Vervolgens kan u aan de hand van een 

stappenplan zelf een interactieve 

Instagrampagina aanmaken met diverse 

opdrachten, die tal van mogelijkheden bieden 

voor het lesverloop. Wij hopen zo Guido Gezelle 

op een nieuwe manier in de kijker te plaatsen! 

Howest Brugge – Educatieve Bachelor in het 
Secundair Onderwijs 
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Les 1: Op zoek naar ‘Het bietje’ 

1. Gedicht: ‘Het bietje’ 
 

Het bietje maakt den heuning en                          bij 

 de kobbe weeft heur webbe;                                 spin 

 zijn geuren bloeit het blommeken uit                    bloem 

 en stralen doet de sterre;                                         ster 

de zunne boomt heur sterkend licht,                       zon 

de mane heur’ lieven glas, ach,                               maan  

 en ik, mijn Heere en God, en ik…                                  kruis  

mijn herte en mijn gezang, ach!                      hartje 

 

 

Aan elk vers wordt een symbool toegekend.  

 

2. Mastermind: algemene speluitleg 
 

Doel 

Het spel dient als introductie tot het gedicht. In een latere fase zullen we ons verder verdiepen in de 

poëzie. In deze fase dienen de leerlingen het volledige gedicht te kunnen vormen. 

 

Duur 

De spelduur hangt af van de keuzes van de leerkracht. Wij voorspellen dat u voor deze spelvorm 10 à 

20 minuten dient uit te trekken. 

 

Opties: 

Dit spel ter introductie kan op twee verschillende manieren gespeeld worden: 

• optie 1: Mastermind – memory is de meest voor de hand liggende optie. 

• optie 2: Mastermind – loopspel is gemaakt om actiever aan de slag te gaan, op een locatie 

buiten de klas.
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2.1. Optie 1: Mastermind - memory 

Benodigdheden 
 

Memory 
De leerkracht voorziet een memoryspel. De afbeeldingen van dit spel zijn gebaseerd op het gedicht 

van Gezelle. Het nodige materiaal voor de memory werd toegevoegd als bijlage. 

➔ Bijlage 1 

 

Opdrachtenblad 
De leerkracht voorziet een opdrachtenblad. Deze opdrachten kunnen bestaan uit vragen over poëzie, 

een eerder gezien onderwerp (herhaling), doeopdrachten… De leerkracht is hier volledig vrij in. Dit 

werkblad werd niet vooraf opgesteld, maar hier vindt u alvast enkele mogelijke voorbeelden: 

• Zoek een woord dat rijmt op ‘bietje’. 

• Maak om ter snelst een elfje. 

• Verzin de beste titel voor het gedicht. 

• … 

 

Speluitleg  
 

De leerlingen worden verdeeld in verschillende groepen. Iedere groep (4 leerlingen) krijgt een 

enveloppe met verschillende kaartjes. Het is de bedoeling dat de leerlingen het memoryspel spelen. 

Als ze twee bij elkaar passende kaartjes gevonden hebben, voeren ze met de volledige groep een 

opdracht uit. De opdracht vinden de leerlingen in een opdrachtenbundel. 

Als de leerlingen slagen in hun opdracht, krijgen ze het vers dat bij het gevonden duo past. 

Bv. De leerlingen vonden onderstaand duo: 

   

Als de opdracht correct werd uitgevoerd, ontvangen de leerlingen het daarbij horende versje. 

 

“Het bietje maakt den heuning en…” 
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Dit wordt herhaald tot de groep over alle symbolen beschikt. 

 

Als de leerlingen alle versjes (en dus alle symbolen) verzameld hebben, proberen ze de verzen in de 

juiste volgorde te plaatsen. Als een groep de versjes in een bepaalde volgorde heeft gelegd, gaat één 

leerling (u kan een leider aanstellen in de groep) naar de leerkracht met de gevonden combinatie.  

Als hij/zij niet correct is, verliest de leerling al zijn/haar symbolen en moet hij/zij de kaartjes opnieuw 

verzamelen. De leerkracht beslist zelf hoeveel kansen de leerlingen krijgen om de opdracht tot een 

goed einde te brengen. Of, om het makkelijker te maken, kan de leerkracht de leerlingen de kaartjes 

laten behouden, waarna ze onmiddellijk opnieuw beginnen te puzzelen. 

De leerkracht beslist zelf hoeveel kansen de leerlingen krijgen om de opdracht tot een goed einde te 

brengen.  

Het spel is afgelopen als een groep het juiste gedicht kan vormen. 

 

 

2.2. Optie 2: Mastermind – loopspel 
 

Benodigdheden 
 

Kaartjes  
Voor deze versie heeft u kaartjes nodig met de verschillende symbolen. Op de achterkant van ieder 

kaartje staat het bijpassende vers. 

➔ Bijlage 2 

 

Opdrachtenblad 
De leerkracht voorziet een opdrachtenblad. Deze opdrachten kunnen bestaan uit vragen over poëzie, 

een eerder gezien onderwerp (herhaling), doeopdrachten… De leerkracht is hier volledig vrij in. Dit 

werkblad werd niet vooraf opgesteld, maar hier vindt u alvast enkele mogelijke voorbeelden: 

• Zoek een woord dat rijmt op ‘bietje’. 

• Maak om ter snelst een elfje. 

• Verzin de beste titel voor het gedicht. 

• … 

 

Speluitleg 
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Elke groep krijgt een vers en het daarbij horende symbool toegekend. Iedere groep ontvangt meerdere 

exemplaren van het vers en het daarbij horende symbool (kaartjes). Het is de bedoeling dat de 

leerlingen alle symbolen verzamelen. Dit doen ze door naar een leerling van een andere groep te gaan. 

Vervolgens wordt er een opdracht uitgevoerd (zie opdrachtenblad). 

De winnaar ontvangt het symbool van zijn/haar tegenspeler. Dit wordt herhaald tot de leerling over 

alle symbolen beschikt.  

 

Vervolgens gaat de leerling met de verschillende symbolen (en dus verzen) naar de leerkracht. De 

leerkracht bevindt zich op een afgesproken plaats, de ‘centrale post’. Als een leerling aankomt bij de 

leerkracht, krijgt hij/zij de kans om de versjes in de juiste volgorde te plaatsen.  

 

Als hij/zij niet correct is, verliest de leerling al zijn/haar symbolen en moet hij/zij de kaartjes opnieuw 

verzamelen. De leerkracht beslist zelf hoeveel kansen de leerlingen krijgen om de opdracht tot een 

goed einde te brengen. Of, om het makkelijker te maken, kan de leerkracht de leerlingen de kaartjes 

laten behouden, waarna ze onmiddellijk opnieuw beginnen te puzzelen. 

Opgelet! Elke leerling heeft steeds maar één symbool bij zich. Indien hij/zij dit door een opdracht 

verliest aan een tegenspeler, dient de leerling terug te keren naar zijn/haar kamp en een nieuw 

symbool op te halen. 

 

Extra: eventuele differentiatie voor enkele leerlingen : 

• Stel een leerling aan als helper. De leerling zorgt er onder meer voor dat de verschillende 

symbolen die in de centrale post terechtkwamen, opnieuw naar het juiste kamp worden 

gebracht. Hierdoor moeten er minder afbeeldingen voorzien worden en zal het spel vloeiender 

verlopen. 

• Eventueel kan er een leerling aangeduid worden als “Gezelle”. Gezelle loopt rond en wil zijn 

gedicht opnieuw verzamelen. Dit kan hij doen door een leerling aan te tikken. De persoon die 

getikt is, is verplicht het symbool af te geven en terug te keren naar zijn/haar kamp. 

 
3. Bespreking 
 

Nadat de leerlingen het gedicht gevormd hebben, volgt er een bespreking. De leerkracht leest het 

gedicht voor, op deze manier horen de leerlingen de juiste klanken. Tot slot worden moeilijke woorden 

verklaard. De leerkracht probeert zoveel mogelijk de leerlingen zelf de woorden te laten uitleggen. 

Tijdens de intro werd het gedicht ook al visueel voorgesteld, hierdoor zullen bij enkele leerlingen 

bepaalde woorden gekend zijn. Alsnog biedt de leerkracht ondersteuning. 

Bietje = bijtje 

Heuning = honing 

Kobbe : spin 

Heur = zijn 

Webbe = web        

Blommeken = bloem 
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Mane = maan 

Glas = glans (van de maan) 

Sterre = ster   

Mane = maan 

Herte = hart   
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Bijlage 1 
Benodigdheden: optie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Het bietje maakt den heuning en…” 

                           

 

      

 

 

de kobbe weeft heur webbe; 
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zijn geuren bloeit het blommeken uit 

 

 

     

 

 

en stralen doet de sterre; 
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de zunne boomt heur sterkend licht, 

 

 

     

 

 

de mane heur’ lieven glas, ach, 

 

 

      

 

 

en ik, mijn Heere en God, en ik… 
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mijn herte en mijn gezang, ach! 
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Bijlage 2 
Benodigdheden optie 2. 

 

 

 

 
 

 
“Het bietje maakt den heuning 
en…”                              

 

 
 

 
 
de kobbe weeft heur webbe;       

 
 

 
                

 

 

 
 

zijn geuren bloeit het blommeken 
uit 
 

 
 

                  

 

 
 

 
en stralen doet de sterre;    
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de zunne boomt heur sterkend 
licht,  

 
   
            

 

 
 

 
de mane heur’ lieven glas, ach,   
 

 
                           

 

 

 
 

en ik, mijn Heere en God, en ik…     
 
 

                       

  
 

 
mijn herte en mijn gezang, ach! 
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Les 2: @Gezelle op Instagram 

 

Sociale media vallen niet meer weg te denken uit de leefwereld van de leerlingen. Met deze les willen 

we aantonen dat dit niet noodzakelijk slecht moet zijn! Zo kunnen sociale media dienen als een leuke 

tool om leerstof aan de man te brengen. Via Instagram brengen we hier tal van opdrachten aan voor 

de leerlingen. 

 

Stappenplan: How to Instagram 
 

We geven u alle stappen en benodigdheden mee om in een mum van tijd zelf een Instagrampagina 

op poten te zetten! 

 

Maak uw profiel aan. 

www.instagram.com 

   Kies voor een aantrekkelijke gebruikersnaam en een doeltreffend wachtwoord.  

 

Via de ‘+’ kan u foto’s toevoegen (zie bijlage). Iedere foto kan u voorzien van een onderschrift. 

Hier plaatst u telkens de opdracht voor de leerlingen (zie bijlage). Uiteraard kan u naar 

hartenlust hashtags toevoegen, indien u dit wenst. 

 

De kans is groot dat uw leerlingen reeds een persoonlijke Instagramaccount hebben. 

Indien dit niet het geval is, kunnen ze tijdelijk een account aanmaken in functie van uw 

les en het na afloop weer verwijderen. Laat uw leerlingen het account volgen door uw 

gebruikersnaam op te zoeken.  

 

Tips & Tricks 

- Sociale media in de les zullen ongetwijfeld voor het nodige enthousiasme onder de leerlingen 

zorgen. Stel daarom op voorhand duidelijke richtlijnen vast. Mogen ze reageren op de 

Instagrampagina? Worden ze hierop geëvalueerd? Welke verwachtingen heeft u van hun 

taalgebruik?  

- Het risico bestaat dat een enkele leerling negatieve of overbodige commentaren achterlaat. 

Als eigenaar van de pagina bent u in staat om reacties te verwijderen en eventueel zelfs 

leerlingen te blokkeren.  

- Leerlingen kunnen ook op elkaars commentaren reageren. Dit is een prima manier om een 

groepsdiscussie uit te lokken! Als eigenaar van de pagina heeft u opnieuw volledige controle 

over hoe dit moet gebeuren. 

http://www.instagram.com/
http://www.instagram.com/
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Bijlage 3: Foto’s en opdrachten Instagram 
 

Foto per post                                                            Mogelijke opdracht (vrij aan te passen) 

 

Post 1:  

 

- Maak gebruik van de nieuwe 

‘Gezellewebsite’ om een 

antwoord te geven op de 

volgende vragen. 

 

Waar is Gezelle geboren? Schrijfstijl? 

Taalgebruik? Liefdesleven?  

 

… 

 

De leerlingen geven antwoord in de 

comments onder de foto. De leerlingen 

mogen elkaar verbeteren of bijsturen door 

op elkaar te reageren.  

 

Tip: laat de leerlingen tegelijk hun 

antwoorden posten om te vermijden dat 

ze allemaal het eerste antwoord kopiëren! 

 

 

Post 2: 

 

- Gezelle schreef vaak over zijn 

liefde voor de natuur. Dit blijft 

dichters tot op vandaag 

inspireren. Laat je mening over dit 

modern natuurgedicht achter in 

de comments. 

 

 

Tip: afhankelijk van de leeftijd van uw 

doelgroep kan u specificaties toevoegen. 

Mening over schrijfstijl, rijm, de lengte van 

het antwoord (minimum twee regels, 

bijvoorbeeld)… 
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Post 3: 

 

- Misschien vind je het ouderwetse 

taalgebruik van Gezelle niet zo 

duidelijk. Maar zou hij jullie 

vandaag snappen? Taal evolueert 

mee met de tijd! Pas een strofe uit 

‘Het Bietje’ van Guido Gezelle aan 

ons ‘moderne’ taalgebruik aan.  

 

Leuke manier om de context en tijdsgeest 

van gedichten te bespreken.  

 

 

Post verscheidene gedichten van Gezelle in 1 post 

(Instagram laat toe om meerdere afbeeldingen per 

post te selecteren.) 

Post 4: 

 

- De leerlingen kiezen een favoriet 

en leggen uit waarom. Hamer op 

het belang van een goed 

onderbouwde mening! (Dus niet: 

‘Omdat ik het mooi vind.’)  

 

 

Post 5: 

 

- Gezelle schreef vaak over natuur 

en de liefde. Ga op de 

‘Gezellewebsite’ op zoek naar zijn 

inspiratiebronnen hiervoor.  

 

Tip: laat de leerlingen opnieuw allemaal 

tegelijk hun antwoord posten om copycats 

te vermijden.  

 

 

 

 

Post de andere ‘Kleengedichtjes’ van Gezelle.  

Post 6: 

 

- Dit kan puur genietend lezen zijn. 

- Leerlingen kiezen een favoriet.  

- Leerlingen onderzoeken tijd en 

ruimte, gaat dit over dezelfde 

plaats?  
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Post 7: 

 

- Op z’n ‘West-Vloams’… Gezelle 

schreef in het dialect van zijn tijd. 

Kunnen jullie een quote of strofe 

verzinnen bij deze foto in jullie 

beste ‘West-Vloams’?  

 

Tip: indien dit te moeilijk zou zijn, kunnen 

leerlingen ook altijd een quote of strofe 

online opzoeken.  

 

 

Post 8: 

 

- Naast natuur schreef Gezelle ook 

vaak over liefde. Wat kan je op de 

‘Gezellewebsite’ terugvinden over 

de geliefde van Gezelle?  

- Ga op zoek! In welk 

Gezellegedicht komt er een roos 

voor?  

 

 

Post 9: 

 

- Ga op zoek! Gezelle was een 

priester, maar wat heeft hij nog 

bereikt in zijn professionele leven?  

- Gezelle heeft twee tijdschriften 

opgestart. Ga op zoek naar de 

namen en reageer! 

 

Post 10: 

 

- Creatieve voordracht. De 

leerlingen kiezen hun favoriete 

strofe uit ‘Het Bietje’ en dragen ze 

voor. Dit kan eventueel gefilmd 

worden en aan het 

‘Instagramverhaal’ toegevoegd 

worden.  

- De leerlingen maken een foto in 

de schoolomgeving die hun 

favoriete strofe weergeeft.  
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- Iets moeilijker: uit alle gedichten 

van Gezelle die de leerlingen 

tegenkwamen, kiezen ze hun 

favoriet. Ze dragen dit gedicht 

voor. 

- Na afloop kan alles aan het 

‘Instagramverhaal’ worden 

toegevoegd en kan het verhaal 

klassikaal worden bekeken.  

 

 


