
Alliteratie 
 
Groep 3 t/m 8 
 
Leerdoelen: 

• Beginrijm (alliteratie) 
• Leerlingen kunnen een gedicht schrijven met 

alliteratie 
• Boekpromotie en leesplezier 

 
 
Nodig:  

• Suske en Wiske stripalbums 
• ‘Jij bent de liefste’ Hans en Monique Hagen 
• Voor elke leerling een letter, of per groepje een letter. Zet deze op een 

blaadje om uit te delen. 
• Papier/post-it 
• Pennen/potloden/stiften 
• Extra: PowerPoint presentatie alliteratie  
 
Introductie 
Dichtbundels zien er anders uit dan 
informatieve en verhalende boeken. 
Zo is de bladspiegel vaak leger, 
staan er vaak korte zinnen en veel 
tekeningen en/of foto’s. Laat vooral 
een paar voorbeelden zien van 
dichtbundels. De dichtbundels kan je 
in de vestigingen/BiebBus vinden bij 
de informatieve boeken met het 
paarse pictogram van een veer en 
een blad.  
 
Instructie 
In gedichten wordt beginrijm, 
alliteratie, ook vaak gebruikt. Bekijk 
en lees de gedichten uit de 
presentatie. Wat zijn de bijzondere 
zinnen en waarom? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vooraf zijn alle letters van het 
alfabet (uitgezonderd de c, x, y) 
klaargelegd op een briefje. Deel deze 
uit aan de leerlingen. Er kan ook 
gekozen worden voor de eerste letter 
van de naam.  
 
Opdracht 1: Laat de leerlingen zoveel 
mogelijk woorden bedenken bij de 
verkregen letter. Het mogen ook 
personen, werkwoorden en 
bijvoeglijke naamwoorden zijn.  
 
Verwerking 
Opdracht 2: De leerlingen kiezen nu 
een aantal van de verzonnen 
woorden uit waarmee ze een gedicht 
gaan schrijven. 

Ze schrijven nu kloppende 
zinnen op met alle woorden 
die ze hebben gekozen. Hierbij 
mogen ze ook wegstrepen, 
bijvoegen en veranderen. 

 
 
 
 
 
 
 



Daarna worden de mooiste, leukste, 
zinnigste zinnen op een volgorde 
gezet. Laat de leerlingen eerst de 
gedichten hardop voorlezen aan 
elkaar (in tweetallen) en elkaar tips 
of toevoegingen geven bij het 
gedicht.   
 
Er mag nog steeds aangepast 
worden. Als de leerling tevreden is,  
wordt het gedichtje op een sierlijke, 
mooie manier opgeschreven. Dit mag 
met handlettering. Zorg hierbij voor 
mooi papier. Kies een mooie plek om 
met de gedichten te pronken. 
 
Tip: 
Als leerkracht kan er vooraf bedacht 
worden of de leerlingen het gedicht 
schrijven in een thema als: 
verjaardag, een feestdag, reclame, 
dieren, etc. Dit helpt sommige 
leerlingen met het bedenken van de 
zinnen en het gedicht. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boekentips:  
• Handlettering feest doe je zo! 

– door Karin Luttenberg 
https://bit.ly/2Ow0WMZ  
 

• Handletteren: tips & 
technieken voor 
handgetekende letters en 
alfabetten – Door Thy Doan 
Graves  
https://bit.ly/2R3GmFw   

 
• Suske en Wiske en de 

geverniste Zeerovers: Op 
pagina 45, beginnen alle 
woorden in de 
tekstballonnetjes, zes prentjes 
en twee stroken lang, met de 
letter "V".  
https://bit.ly/erzoisg 
 

• Gekke Giebelgriep – door  
Linda Vogelesang 
https://bit.ly/2XZiRyF  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


