
Heete pootjes 
 

Ga creatief aan de slag met het gedicht Heete pootjes. Laat leerlingen kennismaken met begrippen uit 

de poëziewereld en leer ze genieten. Je leerlingen gaan actief aan de slag met het gedicht en krijgen 

de opdracht om een eigen interpretatie te verfilmen. Zo geven jouw leerlingen een extra betekenis 

aan dit tijdloze gedicht. 

 
Bron afbeelding filmcamera:  https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/movie-camera-neon-sign-vector-23044732 

 

Lesontwerp 
Vooraf 

- Maak opdrachtenfiches in de vorm van brieven. Stel de brieven op volgens het OVUR-model. 

Deze komen terecht in de (zelfontworpen) brievenbus in de klas en werden als het ware 

geschreven en opgestuurd door Guido Gezelle.  

 

- Kleef blaadjes met poëziebegrippen aan de onderkant van de stoelen en plaats de stoelen in 

een kring (zie verder bij ‘groepsverdeling’). De begrippen worden specifiek vermeld als basis- 

of als uitbreidingsdoelen in het leerplan voor de tweede graad A-stroom. 

 

- Stel op voorhand een vraag via ‘AnswerGarden’ (https://answergarden.ch/) om samen met je 

leerlingen het gedicht te bepreken aan de hand van ervaringswoorden (zie verder). Open deze 

pagina voor de start van de les. Een voorbeeldvraag kan zijn: ‘Welke woorden komen bij je op 

na het lezen van dit gedicht?’ of ‘Hoe beschrijf je dit gedicht?’. 

 

- Noteer op voorhand een reeks ervaringswoorden op het bord en maak die pas zichtbaar 

wanneer de leerlingen de woorden nodig hebben (zie verder). Je kan de woorden ook 

projecteren of op het bord vastmaken met magneten. 

 

- Maak een ‘rubric’ op voor de peerevaluatie tijdens de eindopdracht. 
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Inleiding  

- Bespreek het gedicht met leerlingen in een kringgesprek (analyse van het gedicht Heete 

pootjes). 

o Bied ervaringswoorden/beschrijvende woorden aan. Maak deze woorden 

aanschouwelijk tijdens de denkoefening (bijvoorbeeld op een krijtbord):  

▪ eng, leuk, grappig, saai, boeiend, vies, akelig, lekker, interessant, kriebelig, 

lastig, stom, gemakkelijk, vreemd, saai, mooi, verrassend, fantasierijk, lief, 

zacht, romantisch, verdrietig, moeilijk, triest, neerslachtig, frivool, 

geheimzinnig, onbegrijpelijk, weemoedig, ontspannend, grappig, spottend, 

spitsvondig, origineel, kinderlijk …  

o Stel op voorhand een vraag via ‘AnswerGarden’ (https://answergarden.ch/). 

Projecteer deze vraag op een scherm dat voor iedereen zichtbaar is. 

o De leerlingen voeren tijdens deze les de ervaringswoorden in via hun smartphone.  

o Projecteer de ervaringswoorden via ‘answergarden’ (https://answergarden.ch/) met 

een beamer.  

o Exporteer de gekozen woorden, druk ze af en geef de leerlingen de opdracht de 

afdrukken op te hangen in de klasruimte. Laat de klasgroep motiveren waarom ze een 

bepaalde plaats uitkiezen. 

 

 

 

- Verdeel de groepen: 

o De leerlingen nemen het blaadje dat aan de onderkant van hun stoel kleeft. 

o ‘Matchingspel’: de leerlingen vinden hun groepspartner in diegene die het kaartje 

vasthoudt met het begrip dat overeenstemt met de omschrijving/de afbeelding/het 

voorbeeld.  

Begrippen uit het leerplan (basis- en uitbreidingsdoelen): 

▪ gedicht - thema - klank en rijm - jeugdpoëzie - poëzieanalyse - vers - ritme - 

strofe - beeldspraak - klankpoëzie - visuele poëzie - lied - strippoëzie - 

stiftgedicht - klanknabootsing - alliteratie - vergelijking - metafoor - 

personificatie - humor - ironie (bijlage 1) 

o Geef duidelijke instructies aan de klasgroep: ‘Gebruik de klasruimte en ga op zoek naar 

de persoon die een kaartje heeft dat bij jouw begrip/afbeelding/voorbeeld hoort. Als 

je een partner gevonden hebt, blijf je samen staan of zitten.’  

o Verwerk de begrippen klassikaal zodra iedereen een partner gevonden heeft. De duo’s 

motiveren voor de klasgenoten hun keuze voor elkaar. De leerlingen krijgen hier de 

kans om een keuze in vraag te stellen. Zo wordt voor de leerkracht duidelijke of de 

groep de begrippen snapt.  

o Projecteer de correctiesleutel (de kaartjes die bij elkaar horen) zodat de leerlingen 

later hierop kunnen terugvallen.  

o Verwerk de geselecteerde begrippen en omschrijvingen/afbeeldingen/voorbeelden in 

de opdrachten die volgen. 

 

Midden  
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Licht de verschillende opdrachtenfiches (in de vorm van brieven) toe. De leerlingen richten hun 

antwoorden en resultaten naar Guido Gezelle (reflectie over het product, de procedure en het proces).  

Bij ontvangst van een nieuwe opdracht (brief) is er ruimte voor de leerkracht (Guido) om de leerlingen 

te laten weten wat hij van de voorgaande opdracht vond (evaluatie).  

   

- Opdracht 1: begrippenverwerking, woordenschat, kennis van de kenmerken van poëzie  

o Onderstreep zelf in het gedicht enkele begrippen, woorden, zinnen waarmee je de 

leerlingen aan de slag wil laten gaan.  

o Geef je leerlingen de volgende opdracht: ‘Zoek de onderstreepte woorden op via 

https://gezelle.be/wait en/of andere nuttige bronnen (gedichten/teksten/brieven 

Gezellearchief).’ Elke leerling/groep krijgt minstens één begrip waarvan hij/zij de 

betekenis opzoekt en waarmee hij/zij een correcte zin kan bouwen waaruit de 

betekenis blijkt.  De leerlingen krijgen hiervoor voorbereidingstijd.  

o ‘Pas de begrippen uit de inleiding toe op het gedicht.’ 

o De leerlingen werken individueel, in duo’s of in groep. 

 

- Opdracht 2: verfilming van gedicht Heete pootjes met voice-over 

o Het gedicht wordt door de leerlingen geïnterpreteerd en geactualiseerd. 

o Het gedicht krijgt een extra betekenis doordat de leerlingen het verfilmen. 

o Illustreer het concept door je leerlingen enkele verfilmde gedichten te laten zien via 

www.dichterdraagtvoor.nl. 

o De leerlingen werken individueel, in duo’s of in groep. 

o Gebruik de opdrachtenfiche (bijlage 2). 

▪ Kies zelf welk programma of welke manier van filmen de leerlingen moeten 

gebruiken. 

o Coach de leerlingen bij elke fase van deze opdracht. 

o Schrijf in naam van Guido Gezelle nog een laatste brief waarmee je deze lessen afsluit 

en waarmee je de leerlingen aanmoedigt om met poëzie aan de slag te gaan. 

 

 

Einde  

- Verzamel alle resultaten en geef de leerlingen de opdracht een poëziemuur of -hoek in te 

richten. Met materiaal dat te vinden is in het online Gezellearchief kan een ruimte worden 

ingericht waar achteraf een vertoning plaatsvindt.  

 

- Laat de leerlingen elkaars resultaten bekijken en ook beoordelen tijdens deze vertoning.  

o De leerlingen voeren een peerevaluatie uit aan de hand van een ‘rubric’ die de 

leerkracht opstelde. Hierbij spiegelen ze de resultaten aan de vooropgestelde 

doelen.  

o De evaluatie behandelt zowel het product, het proces als de procedure (zie ook de 

reflectievragen in de opdrachtenfiche). 

 

- Hier bestaat de mogelijkheid om de leerlingen een rollenspel te laten uitvoeren. Er volgt een 

simulatie van een interview met een filmpromotor, een journalist, de filmmaker ... Geef de 
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leerlingen duidelijke instructies, stel haalbare doelen voorop en geef hen voorbereidingstijd. 

 

  



 


