
Hij keek en hij keek en hij keek… 
 

Dit is een opdracht die je heel makkelijk binnen kan doen. Het enige wat je nodig hebt is een raam 
waar je een tijdje uit kan kijken. 

De man in de wolken heeft een heel bijzonder schilderij, maar uiteindelijk blijkt het uitzicht uit zijn huis 
net zo bijzonder. Vandaag ga jij ook een tijdje uit je raam kijken en als je goed kijkt, zie je waarschijn-
lijk ook wel iets bijzonders. 

 

Wat heb je nodig: 

 Een raam om uit te staren 

 Een schrift of een los papier 

 Een potlood en/of een pen (mag ook op de computer) 

 Een computer, telefoon of tablet 

week 3 vrijdag: 

Voor groep 4-8 



Opdracht 1:  
 Vraag aan iemand met een telefoon of computer met internet om deze link aan 
 te klikken  

 Kijk naar het filmpje 
 
Opdracht 2:  
 Praat even over het filmpje met iemand die in de buurt is: wat gebeurde er pre-
 cies? En wat zou er op het schilderij staan? 
 
Opdracht 3:  
 Ga voor het raam zitten en kijk een tijdje naar buiten. Praat met iemand over 
 wat je allemaal ziet.  

 
Opdracht 4:  
 Maak een tekening van jouw uitzicht. 

 
Opdracht 5:  
 Schrijf een rondeel over jouw uitzicht. 
 Een rondeel is een gedicht van 8 regels waarin de regels 1, 4 en 7 hetzelfde zijn. 
 De regels 2 en 8 zijn ook hetzelfde. Het rondeel hoeft niet te rijmen. 
 Pak een papier en maak er 8 regels op. Zet de nummers 1 t/m 8 onder elkaar. 
 Dan ga je beginnen. Per regel is er één opdracht, die hoef je er niet bij te zetten 
 als je het rondeel gaat schrijven: 

 
1:   beschrijf iets wat je ziet als je uit het raam kijkt met één detail erbij  

Bijvoorbeeld: in de verte een boom nog zonder bladeren 

2. wat denk je als je dat ziet? Bijvoorbeeld: wanneer zullen die komen? 

3. iets wat je hoort buiten of juist niet. Bijvoorbeeld: het is stil op straat 

4. = regel 1 

5. iets waar je zin in hebt om buiten te doen. Bijvoorbeeld: lekker verstoppertje 
spelen met de buurkinderen 

6. wanneer je dat wilt doen. Bijvoorbeeld: later als we naar buiten mogen 

7. = regel 1 

8. = regel 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7l0GI-ZgkQ
https://www.poezieverrijkt.nl/poezie-encyclopedie/gedicht/


 
 

Als ik alle regels nu onder elkaar zet ziet mijn rondeel er 
zo uit: 

 
in de verte een boom nog zonder bladeren 

wanneer zullen die komen? 

het is stil op straat 

in de verte een boom nog zonder bladeren 

lekker verstoppertje spelen met de buurkinderen 

later als we naar buiten mogen 

in de verte een boom nog zonder bladeren 

wanneer zullen die komen? 

Maak een foto van je gedicht en de tekening als je zelf een telefoon 
hebt. Of vraag aan je moeder, vader, grote zus of iemand anders met 
een telefoon om een foto te maken van je tekst erbij. Als je de tekst op 
de computer hebt geschreven hoeft dat niet natuurlijk.  

Meer informatie? Neem contact met ons op!  

Stichting Taalvorming, www.taalvorming.nl  info@taalvorming.nl 


