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Gedichten schrijven 

Woordgedicht 
Schrijf het woord, of de naam, op van boven naar beneden. Elke letter is zo de beginletter 
van de zin/ woord van het gedicht. Vul elke letter aan met een (korte) zin of één woord die 
in je opkomt als je denkt aan dit woord (of de naam). Je hoeft de zinnen niet op volgorde 
te schrijven, het mag ook lekker door elkaar. Het gaat erom dat je redelijk snel kunt 
schrijven en niet te lang nadenkt. Denkend aan het woord/ de naam schrijf je achter elke 
letter het eerste woord/ de eerste zin die in je op komt. Komt er even niets dan sla je de 
letter over en kom je daar later op terug. Hoe dieper je nadenkt hoe minder vanuit je hart 
je schrijft! 
 
Rondeel 
Een rondeel is een gedicht met een vast aantal herhalingen. Regel 1, 4 en 7 zijn hetzelfde, 
net als regel 2 en 8.  
Een rondeel heeft ook niet te rijmen verder. Zodra je de eerste 2 regels van je gedicht hebt 
geschreven vul je deze regels direct op hun plaats in op regel 4, 7 en 8. En vervolgens 
maak je je gedicht af. 
 
Elfje 
Een elfje is een gedicht vorm dat bestaat uit precies 11 woorden. De eerste regel bestaat 
uit 1 woord, de tweede regel uit 2 woorden, regel drie uit 3 woorden, regel vier uit 4 
woorden en regel vijf bestaat weer uit 1 woord. 
Het mogen losse woorden zijn, maar ook 11 woorden die één zin vormen.  
_  
_ _  
_ _ _ 
_ _ _ _ 
_ 
 
Spiegel elfje 
Bij het spiegel elfje schrijf je eerst een elfje (zie hierboven) en daarna schrijf je nogmaals 
een gedicht van 11 woorden verdeeld over 5 regels, maar dan in spiegelbeeld. De eerste 
regel bestaat dan weer uit 1 woord, regel twee uit 4 woorden, regel drie uit 3 woorden, 
regel vier uit 2 woorden en regel vijf uit 1 woord. 
_  
_ _  
_ _ _ 
_ _ _ _ 
_ 
_ 
_ _ _ _ 
_ _ _ 
_ _ 
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Haiku 
Een haiku is een Japanse gedichtvorm. Het gedicht heeft 3 regels en elke regel heeft een 
aantal lettergrepen. 
Regel één: 5 lettergrepen 
Regel twee: 7 lettergrepen 
Regel drie: 5 lettergrepen 
 
  


