
Doel lessenreeks 

Een vaak terugkerend geluid van leerlingen is dat ze literatuuronderwijs, maar ook gewoon literatuur, niet interessant vinden. De doelen van deze lessenreeks zijn: 
 Leerlingen ontdekken dat literatuur niet alleen door een bestuur ergens gekozen wordt, maar dat literatuur teksten zijn waarvan de mensen over het algemeen 

vonden dat ze het waard waren om bewaard te worden 
 Leerlingen komen positiever tegenover literatuur te staan 
 Leerlingen leren meer over de Duitse geschiedenis  
 Leerlingen leren meer verschillende soorten literatuur kennen 

 

Plan lessenreeks 
Om de bovenstaande doelen te bereiken is er een lesplan literatuur ontworpen.  
Er worden veel verschillende soorten literatuur behandeld. Muziek, gedichten, boeken, slam poetry, films. Dit is om de leerlingen een compleet beeld te geven van alle 
literatuur die er in de wereld te vinden is. Aangezien één van de doelen is dat leerlingen ontdekken dat literatuur de teksten zijn waarvan mensen vinden dat ze 
overgeleverd dienen te worden, is het goed als de leerlingen ook zien wat voor soorten teksten dat dan zouden kunnen zijn. Veel tieners zijn meer geïnteresseerd in slam 
poetry dan in boeken bijvoorbeeld. Het is de hoop dat door alle verschillende soorten langs te laten komen elke tiener een variant van literatuur zal lezen/horen die 
hem/haar aan zal spreken.  
Om daarbij ook aan het lesdoel ‘leerlingen leren meer over de Duitse geschiedenis’ te behalen, zijn er niet alleen moderne teksten gekozen, maar ook teksten uit de 
Nachkriegszeit bijvoorbeeld. De Todesfuge van Paul Celan en de Balade vom preußischen Ikarus van Wolf Biermann zullen de leerlingen wat leren over de geschiedenis van 
Duitsland en daarbij ook direct over een aantal belangrijke literaire werken in Duitsland. 
 
De literatuurreeks begint met een kort overzicht van Duitse muziek door de eeuwen heen. Er is veel muziek overgeleverd. Waarom werden die specifieke liederen 
doorgegeven? Zullen de liedjes uit onze tijd ook overgeleverd worden? 
In les twee wordt het gedicht de Todesfuge van Paul Celan behandeld. Dit is een belangrijk literair werk en kan de leerlingen veel leren over hoe de tweede wereldoorlog 
voor Duitsers zelf is geweest.  
Vervolgens komt de Balade vom preußischen Ikarus van Wolf Biermann aan bod. Dit is een lied dat gaat over de tweedeling van Berlijn. Wolf Biermann was zanger in die 
tijd en zong kritische liederen. Hij werd verbannen uit Oost-Duitsland. Dit lied en haar context zal de leerlingen een duidelijk beeld geven van hoe het leven ten tijde van de 
muur geweest moet zijn en wat voor impact dat had op de normale burgers. 
In les vier wordt Das Parfum van Patrick Süskind behandeld. Er bestaat natuurlijk geen Duitse literatuurlessenreeks zonder Das Parfum. Het boek is de geschiedenis in 
gegaan als één van de bekendste Duitse literaire werken. Daarbij wordt ook de film van Das Parfum behandeld. Er zijn wetenschappers die beweren dat film de toekomst 
van de literatuur is. Zoals orale verhalen vroeger gangbaar waren, daarna geschreven werk literatuur werd, zijn films dat nu. Er wordt de leerlingen ook gevraagd wat zij 
daarvan vinden.  
In de eennalaatste les wordt Für meine Eltern van Julia Engelmann behandeld. Dat is Slam Poetry. Dit werk is gekozen omdat het thema een thema is waar tieners ook mee 
bezig zijn. Vooral nu ze tegen het einde van hun middelbare schooltijd aanlopen, zullen ze moeten gaan bedenken hoe de relatie met hun ouders wordt in de toekomst. De 
hoop hierbij is dat leerlingen niet alleen het onderwerp Poetry Slam zullen leren kennen, maar ook dat ze er in hun eigen persoonlijke levens iets mee kunnen.  
Voor de laatste les krijgen de leerlingen de opdracht om thuis vast iets Duits uit te zoeken dat in de afgelopen 10 jaren gemaakt is, waarvan zij verwachten dat het over 
minimaal 50 jaar nog steeds gelezen/gekeken/geluisterd wordt. Daarbij krijgen ze de opdracht om aan te geven waarom ze verwachten dat dat werk beroemd blijft of 
waarom ze vinden dat het beroemd zou moeten blijven. Dit mogen ze verwerken in bijvoorbeeld een PowToon-filmpje, in een vlog of in ander beeldmateriaal. Tijdens de 
laatste les is er tijd om een aantal van deze filmpjes te kijken. De andere filmpjes kunnen op YouTube verzameld worden, zodat iedereen de filmpjes van zijn/haar klas ook 
kan kijken.  



 
LESGEGEVENS SPULLEN, MEDIA: Onderwijsleermiddelen (wat is nodig m.b.t. leerboeken, bord, enz.?) 

Mobiele devices, WiFi, Literatuurboekje, oortjes/koptelefoons 

ZAKEN 

Naam:  

Datum:  

Groep / klas: Vwo 5 

Aantal leerlingen:  

Onderwerp(en): Moderne liedteksten; begin bij oude liedjes, door de hele geschiedenis heen zijn er 

liederen geweest. Die van vroeger waren boeiend voor de mensen die toen leefden. Voor ons alleen wat 

minder. Onze muziek wordt misschien later ook wel literatuur!  

Grimm – Grimm is belangrijk in de Duitse literatuur. Toch zijn het sprookjes die nu leuk en luchtig lijken. 

Waarom is dit toch literatuur?  

BEGINSITUATIE 

Leerlingen hebben bij Nederlands geleerd over literatuur. Veel leerlingen snappen echter 

nog steeds het belang niet helemaal.  

Leerlingen begrijpen redelijk wat Duits en kunnen met een aantal 

hulpmiddelen(woordenboeken, internet) Duitse teksten redelijk goed begrijpen. 

LESDOELEN / LESKERN (Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les weten & kunnen?) 

Leerlingen moeten begrijpen dat literatuur iets is wat door de eeuwen heen meegenomen wordt en wat daardoor nu soms oninteressant kan lijken. 

Leerlingen leren dat ook leuke teksten literatuur kunnen worden, niet alleen wat ingewikkeld en lang is 

DOELEN VOOR DE DOCENT: 

De docent moet voor de les een answergarden.ch – vraag aanmaken 

De bedoeling is dit een makkelijke instap te maken voor de leerlingen. Probeer de leerlingen te motiveren actief mee te denken met de vragen en laat ze hun negativiteit spuien als ze 

literatuur niks vinden. Maar probeer de sfeer positief te houden – draai de negativiteit om en laat de positieve kanten zien.  

Het is mogelijk om de leerlingen hierbij ook achtergrondinformatie over muziek en sprookjes te geven, over hoe die zich verhouden tot literatuur. 

 

BEGIN TOT Wat moeten de leerlingen weten & kunnen m.b.t. leerstof / leerinhoud? Didactische werkvormen SPECIFIEKE LEERACTIVITEITEN 

00:00 00:03 Binnenkomen, leerlingen gaan zitten.    

00:03 00:07 Voorstellen en wat komt er in de komende paar lessen.    

00:07 00:14 Leerlingen maken opdracht 1 van het Worksheet op Wizer.Me. Link 

voor docenten: http://app.wizer.me/preview/3OQ6V0  

Individueel werk op 

Wizer.Me 

 Leerlingen leren dat kunst in veel 

verschillende vormen bestaat. 

00:14 00:19 Waarom deze liedjes? Is dit literatuur? Leerlingen gaan naar 

https://answergarden.ch/ en beantwoorden de vraag wat literatuur is. 

Wat bepaalt wat literatuur is? De oude liederen worden in ieder geval 

als belangrijk geaccepteerd, is het nieuwe liedje dat ook? 

Hierna kort de antwoorden samenvatten en de noodzakelijke niet-

genoemde informatie vertellen. 

Klassikaal gesprek  Leerlingen leren dat literatuur meer is 

dan alleen stoffige boeken. 

http://app.wizer.me/preview/3OQ6V0
https://answergarden.ch/


00:19 00:24 http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm41.php Lees het sprookje 

van Herr Korbes. (staat ook in het literatuurboekje van de leerlingen) 

Klassikaal ‘stof’ 

behandelen 

 Leerlingen activeren hun Duitskennis en 

leren een nieuw verhaal kennen 

00:24 00:27 Waar gaat het sprookje over? (Hierbij is onderstaande strip te 

gebruiken) 

Klassikaal gesprek  Leerlingen gebruiken hun Duits en 

verwerken de gelezen stof. 

00:27 00:35 Welke elementen van literatuur zijn in dit sprookje terug te vinden? 

Zoek hierbij op internet naar kenmerken van literatuur. 

Werk in tweetallen 

en klassikaal daarna 

 Leerlingen gebruiken Duits en 

verwerken de gelezen en besproken 

stof, waarbij ze de kenmerken van 

sprookjes extra benadrukken. 

00:35 00:40 Zijn sprookjes literatuur? Als de leerlingen niet alle relevante 

kenmerken gevonden hebben hier zelf de extra informatie ook bij 

vertellen. 

Klassikaal gesprek  Zie hierboven 

00:40  00:45 Koppeling naar de literatuurreeks: Werken die mensen 

belangrijk/leuk/betekenisvol vinden, blijven in de literatuurgeschiedenis.   

Instructie docent  Leerlingen leren wat literatuur in wezen 

is 

00:45  00:50  Huiswerkopdracht voor de laatste les uitleggen. Instructie docent      

 

 

  

http://www.grimmsmaerchen.net/texte/khm41.php


  

LESGEGEVENS SPULLEN, MEDIA: Onderwijsleermiddelen (wat is nodig m.b.t. leerboeken, bord, enz.?) 

Mobiele device, YouTube, literatuurboekje, WiFi 

ZAKEN 

Naam: Lisette Christiaans 

Datum:  

Groep / klas:  Vwo 5 

Aantal leerlingen:  

Onderwerp(en): Todesfuge 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen hebben nog bijna geen Duitse literatuurlessen gehad. Ze kennen wel de 

geschiedenis van de tweede wereldoorlog en de concentratiekampen. De kennis over 

concentratiekampen wordt in deze les samengebracht met het vak Duits. 

LESDOELEN / LESKERN (Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les weten & kunnen?) 

De leerlingen moeten aan het einde van de les kunnen omschrijven wat ze van een gedicht vinden. 

De leerlingen moeten aan het einde van de les weten hoe Paul Celan de concentratiekampen ervoer. 

De leerlingen moeten aan het einde van de les weten hoe ze een gedicht  met veel beeldspraak kunnen benaderen. 

DOELEN VOOR DE DOCENT: 

De docent moet voor aanvang van de les een padlet.com aanmaken 

Over Paul Celan en de tweede wereldoorlog is veel te vertellen. De leerlingen weten waarschijnlijk van geschiedenis al vrij veel van de Tweede Wereldoorlog, dus hoeft de focus daar 

niet op te liggen. De focus in deze les kan op de beleving van de Tweede Wereldoorlog liggen. Paul Celans werk is daar de uitgelezen methode voor.  

Ook krijgen de leerlingen hierbij de mogelijkheid beeldspraak beter te begrijpen. Blijf hierbij wel open staan voor de verschillende interpretaties van de leerlingen. Uiteraard zijn sommige 

interpretaties beter dan andere, maar er is veel in dit gedicht te lezen. Als leerlingen met eigen ideeën komen, is het goed dit te stimuleren(in het kader van literatuur toegankelijk maken). 

Zorg ervoor dat u voor aanvang van de les deze pagina goed hebt doorgelezen, in het geval dat u het gedicht niet kent: http://www.schulzeux.de/deutsch/paul-celan_die-

todesfuge_gedichtinterpretation-und-biographie.html 

 

BEGIN TOT Wat moeten de leerlingen weten & kunnen m.b.t. leerstof / leerinhoud? Didactische werkvormen SPECIFIEKE LEERACTIVITEITEN 

00:00 00:03 Iedereen komt binnen, gaat zitten. Welkom heten   

00:03 00:10 Leerlingen lezen het gedicht zelf door en  schrijft op 

www.answergarden.ch/  wat ze ervan vinden. 

Individueel  Leerlingen maken kennis met het 

gedicht, bekijken wat ze al begrijpen en 

verwoorden hun mening. 

00:10 00:13 https://www.youtube.com/watch?v=gVwLqEHDCQE  

We luisteren het gedicht voorgedragen door Paul Celan zelf. (tekst 

staat in het literatuurboekje) 

Klassikaal stof 

behandelen 

 Leerlingen horen het gedicht nu 

voorgedragen en snappen de betekenis 

al beter. 

00:13 00:20 Praten waar het over gaat, wat ze ervan vonden. Wat denken de 

leerlingen allemaal? 

Klassikaal gesprek  Leerlingen ontdekken waar het gedicht 

in grote lijnen over gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=gVwLqEHDCQE


00:20 00:25 Klas in groepjes opdelen. Elk groepje(4 pers) probeert zelf te verzinnen 

waar de beeldspraak die hen toegewezen is symbool voor staat. 

(Schwarze Milch der Frühe, dein goldenes Haar Margarethe, dein 

aschenes Haar Sulamith, Sein Auge ist blau, Todesfuge, ein Man 

wohnt im Haus er spielt mit den Schlangen, er pfeift seine Rüden 

herbei) 

Groepswerk Zelf informatie 

verzamelen 

Leerlingen duiken dieper in de 

beeldspraak en ontdekken wat voor 

betekenissen er achter steken. Hierbij 

kunnen ze ook van elkaar lezen wat 

voor beeldspraak er in zit. 

00:25 00:35 De leerlingen mogen internet  opzoeken wat hun beeldspraak zou 

kunnen betekenen. Op Padlet schrijft elk groepje wat ze gevonden 

hebben.   

  Zie bovenstaand 

00:35 00:45 Alles kort bespreken. Begrijpen ze de tekst nu(beter)? Wat vinden ze 

nu van het gedicht? 

Klassikaal gesprek  Alles wordt samengevat en de 

leerlingen leren de tekst echt begrijpen. 

  



LESGEGEVENS SPULLEN, MEDIA: Onderwijsleermiddelen (wat is nodig m.b.t. leerboeken, bord, enz.?) 

Youtube, literatuurboekje, mobiele devices, WiFi 

ZAKEN 

Naam:  

Datum:  

Groep / klas: Vwo 5 

Aantal leerlingen:  

Onderwerp(en): Wolf Biermann – Ballade vom preußischen Ikarus 

BEGINSITUATIE 

De leerlingen weten waarschijnlijk het een en ander over Oost en West Berlijn. Die 

informatie kennen ze vanuit geschiedenis en niet vanuit Duits.  

Wolf Biermann is een ikoon in Duitsland als het gaat om literatuur over de scheiding van 

Duitsland. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen hem leren kennen. 

LESDOELEN / LESKERN (Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les weten & kunnen?) 

De leerlingen moeten ontdekken, dat de geschiedenis die ze geleerd hebben ook écht te maken heeft met Duitsland. 

De leerlingen ontdekken hoe de scheiding van Berlijn voor de Duitsers was. 

DOELEN VOOR DE DOCENT: 

In deze les is het makkelijk om te focussen op Biermann. Maar voor leerlingen zal het onderwerp waarschijnlijk meer gaan leven als er gefocust wordt op de geschiedenis van de muur. 

Biermann is daar een voorbeeld van, maar het doel is dat de leerlingen de geschiedenis leren kennen. Wel is belangrijk om nadruk te leggen op het opgesloten zijn.  

 

BEGIN TOT Wat moeten de leerlingen weten & kunnen m.b.t. leerstof / leerinhoud? Didactische werkvormen SPECIFIEKE LEERACTIVITEITEN 

00:00 00:03 Leerlingen komen binnen en gaan zitten    

00:03 00:10 Kletsen over Berlijn en over de geschiedenis. Wie kent die, wat is er al 

gezien, wat weten jullie allemaal? 

Klassikaal gesprek  Voorkennis activeren 

00:10 00:12 Wat gebeurde er gedurende de Koude Oorlog in Berlijn? Waarom stond 

er een muur? En ook kort over Wolf Bierman, hij was een persoon in de 

tijd van de muur en hij werd ontburgerd. Wat houdt dat in? 

Klassikaal instructie 

docent 

Extra kennis geven Leerlingen krijgen extra kennis over 

Duitsland ten tijde van de Koude Oorlog 

00:12 00:16 Lied luisteren: https://www.youtube.com/watch?v=lFoXuxdSGJQ  (tekst 

staat in het literatuurboekje) 

Klassikaal stof 

behandelen 

 Leerlingen luisteren Duits en begrijpen 

(hopelijk) een gedeelte van de tekst. 

00:16 00:20 Woordelijke betekenis van het lied achterhalen, kennen de leerlingen 

de woorden? Kunnen ze het uit de context opmaken?  

In tweetallen werken  Betekenis van woorden leren ontlenen 

aan de tekst zelf. 

00:20 00:25 Wolf Biermann heeft het over een aantal plekken in Berlijn. Zoek van 

die plekken foto’s op om het gedicht inzichtelijk te maken.  

Klassikaal en 

Individueel 

 Leerlingen plaatsen de tekst in een 

geografisch kader 

00:25 00:40 Waar gaat het gedicht over? Waarom Is Biermann zenuwachtig? Wat 

heeft dit gedicht te maken met zijn ont-burgering van Oost-Duitsland?  

Klassikaal gesprek  Leerlingen leren de betekenis van de 

tekst in een historisch kader te plaatsen. 

00:40 00:45 Lied nog een keer luisteren, zodat de leerlingen het nog een keer horen 

met de nieuwgewonnen informatie.: 

https://www.youtube.com/watch?v=lFoXuxdSGJQ  

Klassikaal stof 

behandelen 

 Leerlingen onthouden de kennis door 

het nog een keer te behandelen. 

https://www.youtube.com/watch?v=lFoXuxdSGJQ
https://www.youtube.com/watch?v=lFoXuxdSGJQ


LESGEGEVENS SPULLEN, MEDIA: Onderwijsleermiddelen (wat is nodig m.b.t. leerboeken, bord, enz.?) 

Literatuurboekje, beamer, WiFi of dvd, papier en pen of een mobiele device 

ZAKEN 

Naam:  

Datum:  

Groep / klas:  Vwo 5 

Aantal leerlingen:  

Onderwerp(en): Das Parfum – Patrick Süskind 

BEGINSITUATIE 

Leerlingen kennen het verhaal over het algemeen nog niet(misschien een enkeling van 

zijn/haar boekenlijst) 

LESDOELEN / LESKERN (Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les weten & kunnen?) 

Leerlingen kennen het verhaal van Das Parfum 

Leerlingen leren creatief omgaan met het gelezene, creeëren zelf iets door literatuur te verwerken. 

DOELEN VOOR DE DOCENT: 

De leerlingen een belangrijk werk in de Duitse literatuurgeschiedenis laten horen/zien.  

 

BEGIN TOT Wat moeten de leerlingen weten & kunnen m.b.t. leerstof / leerinhoud? Didactische werkvormen SPECIFIEKE LEERACTIVITEITEN 

00:00 00:03 Leerlingen komen binnen, gaan zitten Welkom heten   

00:03 00:06 Docent vertelt wat over het boek Das Parfum. Waar gaat het in grote 

lijnen over?   

Klassikaal instructie 

docent 

 Leerlingen ontdekken waar Das Parfum 

over gaat. 

00:06 00:16 Stukje film laten zien waar Jean-Baptiste Grenouille zijn extreem goede 

ruikvermogen voor het eerst gebruikt bij de parfumier. (minuut 35-45)  

Klassikaal 

behandelen stof 

 Leerlingen zien de sfeer van het boek 

en zien een belangrijk stuk van het 

verhaal. 

00:16 00:18 Uitleggen waarom Jean-Baptiste aan het einde vraagt of ‘master’ hem 

wil leren een geur te behouden. 

Klassikaal instructie 

docent 

 Leerlingen horen een belangrijke clou 

van het verhaal. 

00:18 00:23 Het gedeelte waar Jean-Baptiste Grenouille veroordeeld is en zijn eigen 

parfum gebruikt om de menigte te bedwelmen wordt klassikaal gelezen. 

(staat in het literatuurboekje) 

Klassikaal 

behandelen stof 

 Leerlingen leren meer van het verhaal 

Das Parfum kennen. 

00:23 00:40 Leerlingen schrijven in tweetallen een filmscript voor dit gedeelte van 

het boek, in het Duits. Als ze eerder klaar zijn, gaan ze bezig met 

uitzoeken waarom Das Parfum zo’n belangrijk boek is. 

In tweetallen de stof 

verwerken 

 Tekst verwerken, Duits actief gebruiken. 

Leerlingen denken na over de 

gebeurtenissen in het boek. 

00:40 00:45 Het filmfragment kijken (1:55 – 2:00) Klassikaal   Leerlingen leggen hun eigen werk naast 

dat van de filmmakers en kijken in 

hoeverre ze het eens zijn met wat de 

filmmakers ervan hebben gemaakt. 



00:45 00:50 Was dat ook hoe jullie het geïnterpreteerd hebben? Klassikaal gesprek  Leerlingen verklaren hun kijk op het 

boek. 

Motivatie: 

http://drive.hetschoolvaknederlands.nl/?download=Lesmateriaal%2FFilm+en+boek%2FGroenendijk+en+Van+Eijk+over+film+als+onderdeel+van+het+vak+Nederlands.pdf 

  

http://drive.hetschoolvaknederlands.nl/?download=Lesmateriaal%2FFilm+en+boek%2FGroenendijk+en+Van+Eijk+over+film+als+onderdeel+van+het+vak+Nederlands.pdf


LESGEGEVENS SPULLEN, MEDIA: Onderwijsleermiddelen (wat is nodig m.b.t. leerboeken, bord, enz.?) 

Literatuurboekje, mobiele device, WiFi 

ZAKEN 

Naam:  

Datum:  

Groep / klas: Vwo 5 

Aantal leerlingen:  

Onderwerp(en): Slam Poetry, Julia Engelmann – Für meine Eltern 

BEGINSITUATIE 

Leerlingen weten nog niet wat Slam Poetry is en zijn dus nog nooit bij een Slam Poetry 

voorstelling geweest. Hun beeld van Poëzie is een gedichtenbundel vol gedichten, 

misschien soms voorgedragen en wat grappige kindergedichtjes, maar niet de 

emotioneel geladen Slam Poetry. 

LESDOELEN / LESKERN (Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les weten & kunnen?) 

Leerlingen moeten weten dat er een vorm van poëzie bestaat die hun emoties uit kan drukken. 

Leerlingen moeten weten wat Slam Poetry is. 

Een vrij eenvoudige instap in de komende literatuurreeks. 

DOELEN VOOR DE DOCENT: 

In deze lesopzet is het gedicht Für meine Eltern van Julia Engelmann genomen. Het is echter mogelijk om de lesinhoud een beetje aan te passen, zodat de docent zijn eigen favoriete 

Slam Poetry kan nemen en voor kan dragen of kan bespreken. Daarmee wordt de les persoonlijker en interessanter. Als de docent zelf zijn/haar favoriete Slam Poem voordraagt, 

worden de leerlingen er waarschijnlijk meer bij betrokken dan als het gedicht alleen op YouTube afgespeeld wordt. (de regel van ‘alleen origineel werk voordragen bij een Poetry Slam’ 

wordt dan wel een beetje genegeerd, maar dat is het wel waard...) 

De docent moet voor de les een answergarden.ch – vraag aanmaken 

 

BEGIN TOT Wat moeten de leerlingen weten & kunnen m.b.t. leerstof / leerinhoud? Didactische werkvormen SPECIFIEKE LEERACTIVITEITEN 

00:00 00:03 Leerlingen komen binnen, gaan zitten Welkom heten   

00:03 00:06 Wat gaan we doen vandaag? Introductie op de les   

00:06 00:10 https://answergarden.ch/ Leerlingen gaan naar die site en 

beantwoorden de vraag ‘Was ist Poetry Slam’. 

Individueel 

voorkennis activeren 

 Leerlingen activeren hun voorkennis 

over Poetry Slam 

00:10 00:15 In het boekje staan twee gedichten. Nr. 2 is Für meine Eltern van Julia 

Engelmann, nr. 1 is Mondnacht van Joseph von Eichendorff. Welke van 

de twee is een gedicht? Wat is die andere dan? 

Klassikaal gesprek  Leerlingen activeren hun voorkennis 

over gedichten in het algemeen en 

denken na over wat een gedicht precies 

is. 

00:16 00:17 Draag gedicht 1 voor zoals een normaal gedicht voorgedragen wordt. Klassikaal stof 

behandelen 

 Leerlingen horen een belangrijk Duits 

gedicht. 

00:17 00:21 Docent legt uit wat Slam Poetry is. (dichtvorm, voorstellingen met 

knippen in de vingers, ‘boe-geroep’, etc.) Hierna komt een gedicht en 

Klassikaal frontaal, 

met een optie om 

leerlingen zelf 

 Leerlingen ontdekken wat Poetry Slam 

is. 

https://answergarden.ch/414186


de leerlingen wordt gevraagd op een Slam Poetry manier hierop te 

reageren en het te beoordelen. 

informatie over Slam 

Poetry op te laten 

zoeken. 

00:21 00:25 Het gedicht ‘Für meine Eltern’ van Julia Engelmann 

(https://www.youtube.com/watch?v=IgohtkqYoA0) wordt voorgedragen 

en de leerlingen worden gevraagd daar ook op te reageren. 

Klassikaal frontaal, 

met interactie 

 Leerlingen luisteren naar Duits en 

vormen een mening. 

00:25 00:30 Wat vonden jullie hiervan? Snapten jullie waar het over ging? 

Vertalingsvragen of betekenisvragen?  

Klassikaal gesprek  Leerlingen leren in het Duits hun mening 

te verwoorden. 

00:30 00:35 Docent legt uit waarom deze Slam Poetry gekozen is (persoonlijke 

motivatie)  

Klassikaal, frontaal  Leerlingen leren waarom Slam Poetry 

waardevol kan zijn en betekenis kan 

hebben. 

00:35 00:40 Welke vorm van poëzie vinden jullie leuker/beter? Is Slam Poetry wel 

poëzie? 

Klassikaal gesprek, 

verwerken 

verworven kennis 

 Leerlingen leren in het Duits hun mening 

te verwoorden en verwerken de 

verwonnen kennis over gedichten en 

Poetry Slam. 

00:40 00:45 Oefenen in tweetallen. Lees allebei omstebeurt een stukje uit het 

gedicht voor en probeer er emotie in te leggen, kijk wie van de twee het 

beter kan. 

Activeren verworven 

kennis 

 Leerlingen praten Duits en ontdekken 

hoe het is om aan Poetry Slam mee te 

werken. 

00:45 00:50 Huiswerkopdracht nog 1 keer uitleggen, want let op, het moet volgende 

les af zijn! 

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=IgohtkqYoA0


LESGEGEVENS SPULLEN, MEDIA: Onderwijsleermiddelen (wat is nodig m.b.t. leerboeken, bord, enz.?) 

Beamer, WiFi 

ZAKEN 

Naam:  

Datum:  

Groep / klas: Vwo 5 

Aantal leerlingen:  

Onderwerp(en): Laatste les – Eindproducten laten zien en een terugblik op de lessenreeks. Wat is 

literatuur, wat kan je met literatuur? 

BEGINSITUATIE 

… 

LESDOELEN / LESKERN (Wat moeten de leerlingen aan het einde van de les weten & kunnen?) 

Leerlingen horen wat medeleerlingen interessant vinden 

Leerlingen leren meer interessante hedendaagse werken kennen. 

DOELEN VOOR DE DOCENT: 

De opdrachten van de leerlingen kunnen als afsluitende toets beoordeeld worden. Daar moet de docent van tevoren een besluit over nemen.  

 

BEGIN TOT Wat moeten de leerlingen weten & kunnen m.b.t. leerstof / leerinhoud? Didactische werkvormen SPECIFIEKE LEERACTIVITEITEN 

00:00 00:03 Binnenkomen, gaan zitten. Welkom heten   

00:03 00:05 Welkom, vandaag gaan we bezig met jullie ideeën van toekomstige 

literatuur. Wie wil er als eerste? 

   

00:05 00:40 Leerlingenbijdrages Bekijken verwerkte 

kennis 

 Leerlingen leren meer over de 

hedendaagse Duitse kunst door te zien 

wat hun klasgenoten allemaal gevonden 

hebben. 

00:40 00:50 Is jullie kijk op literatuur veranderd?  Klassikaal gesprek  Wat is literatuur voor de individu? – Het 

antwoord op die vraag leren, afsluiten 

met waar de lessenreeks mee 

begonnen is. 

 


