
EEN ACTIE VOOR
DE EERSTE EN DE TWEEDE GRAAD
VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

Wat: De Poëziesterren zijn een publieksprijs, waarbij leerlingen uit 

de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs hun favorie-

te gedichten kiezen.

  

Wanneer: Laat je leerlingen tijdens de week van 22 tot en met 26 

maart 2021 meestemmen voor het mooiste gedicht van de afgelo-

pen twee jaar en bepaal zo mee welk gedicht een Poëziester wint.

Hoe: Per graad zijn er vijf gedichten waaruit de leerlingen kun-

nen kiezen. Je ontvangt begin maart via mail de teksten en de vijf 

gedichten ingelezen door een acteur. We bieden je een eenvoudi-

ge didactische houvast. Het vraagt weinig tijd en het gedicht op 

zich staat centraal: geen didactische verwerkingen, maar een kort 

gesprekje vanuit de tekst zelf. Veel kan, maar weinig moet. Poëzie 

is immers taal die feestviert! Op het einde van de week kunnen je 

leerlingen stemmen voor hun favoriete gedicht.

Ten slotte: De winnende gedichten worden nadien creatief verwerkt 

(tot een poster, clip, liedje, …). Enkele leerkrachten maken er een 

lesmap bij. Wie deelneemt, krijgt het materiaal nadien toegestuurd 

zodat recente poëzie het volgende schooljaar in de school ook 

zichtbaar is en lessen worden verrijkt met nieuwe ideeën en sterke 

teksten.

Troeven:

- Eenvoudig en concreet traject

- Tijdsinvestering minimaal

- Je krijgt als school veel materiaal dat herbruikbaar is

- Leerlingen maken kennis met recente poëzie

Inschrijven voor de
Poëziesterren 2021 ?

De inschrijvingen voor de editie van 22 tot 
en met 26 maart 2021 zijn nu geopend en 
lopen tot 31 januari 2021.

Ga naar cultuurkuur.be/jongerenpoëzie
om je school en het aantal klassen in te 
schrijven !

Nog vragen?
Stuur een mailtje naar
carl.destrycker@poeziecentrum.be
of bel ons op het nummer 09 225 22 25

De Gouden Poëziemedaille en de Poëzie-
sterren zijn een tweejaarlijks event, afwis-
selend voor het kleuter- en basisonderwijs 
en het secundair onderwijs.

De kinderpoëzieprijzen – bestaande uit de Gouden Poëziemedaille en de Poëziesterren – is een project van Poëziecentrum en CANON Cultuurcel.


