
Raadgedichten voor de middenbouw

Lees het gedicht met de klas. Laat de leerlingen bedenken wat voor soort woord er op de 
plek van het rode vlak moet staan. Moet het rijmen? Is het lang of kort? Hoor je aan de zin 
dat het veel of weinig medeklinkers moet zijn? Wat past er qua tekst?

Print het gedicht uit en laat leerlingen een aantal dagen lang woorden bedenken die passen. 
Die schrijven ze onder het gedicht.

Na een paar dagen bekijk je samen de oplossingen. Wat past goed, wat minder? Waarom?
Bekijk de oplossing en lees het gedicht nogmaals met de hele klas.



Raadgedicht
TANDARTS

Tekst - Edward van de Vendel
Beeld – Mieke Driessen



TANDARTS – Edward van de Vendel

De hele dag vriendelijk
En altijd geduld,
Maar wel elk kwartier
Een nieuw roofdier
Dat brult.

En dan met je handen
Tussen die kaken –
Gevaarlijker kun je het
Bijna niet maken.

Leeuwentemmers?
Leuk hoor.
Maar de tandarts is dapperder.

Tijgertemmers?
Knap hoor.
Maar de tandarts is knapperder.



Oplossing raadgedicht
TANDARTS

Tekst - Edward van de Vendel
Beeld – Mieke Driessen



TANDARTS – Edward van de Vendel

De hele dag vriendelijk
En altijd geduld,
Maar wel elk kwartier
Een nieuw roofdier
Dat brult.

En dan met je handen
Tussen die kaken –
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Bijna niet maken.

Leeuwentemmers?
Leuk hoor.
Maar de tandarts is dapperder.

Tijgertemmers?
Knap hoor.
Maar de tandarts is knapperder.



Raadgedicht
ONDER DE KROKODILLEN

Tekst – Rikkert Zuiderveld
Beeld – Gemma de Waard



ONDER DE KROKODILLEN – Rikkert Zuiderveld

Er wonen in Zuid-Afrika

wel honderd krokodillen

tien met een hele harde stem,

dat zijn de krokogillen.

Zo’n twintig krokostilletjes

die laten zich niet horen,

en veertien krokopilletjes

met pijntjes in hun oren.

Een stuk of zes die niet goed zien,

dat zijn de krokobrillen.

En… vijftig met een dikke bips,

dat zijn de krokobillen.



Oplossing raadgedicht
ONDER DE KROKODILLEN

Tekst – Rikkert Zuiderveld
Beeld – Gemma de Waard
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