
Lesbrief ‘Kraak de code’          

Achtergrond:  
De Week van de Poëzie is een mooie gelegenheid om weer eens met gedichten aan de slag te gaan. 
Gedichten kunnen je raken en ontroeren. Ze kunnen troost bieden, je aan het denken zetten en een 
lach op je gezicht toveren. En soms vormen gedichten de sleutel om je gevoelens of gedachten te 
openen. Gedichten kunnen je ook op een dieper spoor zetten en je leren kunst te begrijpen. Daarom 
hebben we gekozen voor een lesbrief met een invulling die prima past binnen de cultuureducatie.  
 
Doelgroep: basisonderwijs: groep 5 en 6 

Duur: +/- 45 minuten. NB: Het werkblad is ook heel goed in delen te maken. 

Benodigdheden: werkbladen (bijlage), per leerling/team een kleurpotlood en de website 

https://www.cubiss.nl/poezie  

Introductie:  
Lees/draag het volgende gedicht voor aan de groep:  

 
Het woordje kunst 

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 

Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, 
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. 

 
Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 

die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 

Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond! 
 

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 

Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. 

 
uit: 'Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen' van Ted van Lieshout 

 
 

Groepsgesprek 
Voer een gesprek met de kinderen over het gedicht. Vragen die aan bod kunnen komen; 

- Wat wordt hier verteld over kunst? Wat verstaan jullie onder kunst? 
- In de laatste strofe (alinea) gaat het over verhalen als kunst. Wie kan uitleggen wat daarmee 

wordt bedoeld? Heb je het zelf weleens zo ervaren? 
- Wat vinden jullie; vallen gedichten zelf ook onder kunst? 
- Er wordt weleens gezegd dat gedichten de sleutel kunnen zijn om gevoelens of gedachten te 

openen. Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Tip: bij emotionele gebeurtenissen 
(overlijden, geboorte, trouwdagen) worden vaak gedichten voorgelezen. Waarom zou dat zo 
zijn? 

 

 
  

https://www.cubiss.nl/poezie


Aan de slag 
Er wordt weleens gezegd dat gedichten de sleutel kunnen zijn om gevoelens of gedachten te 
openen. Wij gaan dit gedicht vandaag gebruiken om een code te kraken! Een code is namelijk óók 
een soort sleutel.  
Open de site https://www.cubiss.nl/poezie  Hier zie je een venster waarin je een code moet 

invoeren. De code bestaat uit drie cijfers. Deze drie cijfers gaan we proberen te vinden door de drie 

opdrachten te maken en de puzzels op te lossen.  

Deel de werkbladen uit. Hierop staan de drie puzzels. De kinderen kunnen individueel werken maar 

nog leuker is het, om samen te werken! 

Slot:   
Als iedereen denkt de code gevonden te hebben, kan hij op de site https://www.cubiss.nl/poezie 
worden ingevoerd! En? Is het gelukt? Gefeliciteerd! Jullie zijn een gedicht en een ervaring rijker! 
 
Bijlagen:  

- werkblad ‘Kraak de code!’   
- antwoordenblad ‘Kraak de code!’  

https://www.cubiss.nl/poezie
https://www.cubiss.nl/poezie


Werkblad ‘Kraak de code!’ 

Er wordt weleens gezegd dat gedichten de sleutel kunnen zijn om gevoelens of gedachten te 

openen. Vandaag zul je merken dat een gedicht ook de sleutel kan vormen om een code te kraken. 

 
Het woordje kunst 

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 

Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, 
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. 

 
Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 

die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 

Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond! 
 

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 

Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. 

 
uit: 'Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen' van Ted van Lieshout 

 
 

 

Júllie gaan de code kraken! Daarvoor heb je drie cijfers nodig. Om deze drie cijfers te vinden, moet je 

de volgende puzzels oplossen; 

Opdracht 1 
Hieronder zie je een mensfiguur.  

                                     

Welk cijfer hoort er niet bij? Vul in: ……………….. 
Dat is het eerste cijfer van het cijferslot! 
 



Opdracht 2 
In het gedicht staat een synoniem voor het woord: piëdestal. Een ander synoniem van ditzelfde 
woord is: voetstuk.  
Over welk woord gaat dit? Vul in: …………………………………….. 
 
Kleur nu op het kleurblad alléén de vakken met de letters van dit woord. Op de kleurplaat verschijnt 
nu het tweede cijfer van de code.  
 
Vul het cijfer in: …………………… 
 

 
 
  



Opdracht 3 
In het gedicht gaat het over schilderijen, beeldhouwwerken en verhalen. Hieronder zie je ook een 
schilderij, beelden en een boek. In élk van deze voorwerpen zit een cijfer verstopt. Tel deze cijfers 
op. De uitkomst is het derde cijfer voor het cijferslot! 
 

                                   
 
 

                  ……                    +                   ………                    +                     ……       =   
 
 
Vul het de uitkomst van de som hier in: …………………… 
 
 
Vul hier nu de volledige code in:  

 
Ga naar https://www.cubiss.nl/poezie en vul hier de code in. 
 
 
 
En? Is het gelukt om de code te kraken? 

 
  

   

https://www.cubiss.nl/poezie


Antwoordenblad ‘Kraak de code!’ 

Het gedicht: 

 
Het woordje kunst 

Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 
die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 

Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij'en, 
maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand. 

 
Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 

die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 
Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 

Ik weet niet eens of 't standbeeld zélf wel wist dat het bestond! 
 

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 

Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek. 

 
uit: 'Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen' van Ted van Lieshout 

 
 

 

Opdracht 1 
Hieronder zie je een mensfiguur.  

                                     

Welk cijfer hoort er niet bij? Vul in: 1. De woorden hand, vinger en ogen komen in het gedicht voor, 
het woord hoofd / haar niet. 
Dat is het eerste cijfer van het cijferslot! 
 

  



Opdracht 2 
In het gedicht staat een synoniem voor het woord: piëdestal. Een ander synoniem van ditzelfde 
woord is: voetstuk.  
Over welk woord gaat dit? Vul in: sokkel. Dit woord staat in de tweede strofe van het gedicht.  
 
Kleur nu op het kleurblad alléén de vakken met de letters van dit woord. Op de kleurplaat verschijnt 
nu het tweede cijfer van de code. Je kleurt dus alleen de vakken met de letters s-o-k-e-l. 
 
Vul het cijfer in: 1 

 
Opdracht 3 
In het gedicht gaat het over schilderijen, beeldhouwwerken en verhalen. Hieronder zie je ook een 
schilderij, beelden en een boek. In élk van deze voorwerpen zit een cijfer verstopt. Tel deze cijfers 
op. De uitkomst is het derde cijfer voor het cijferslot! 
 

                                   
 
 

                   2                    +                     3                        +                     4       =   
 
 

Vul het de uitkomst van de som hier in: 9 
 
 
Vul hier nu de volledige code in:  

 
1 1 9 


