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T.a.v. de directie en docenten Nederlands

datum: februari 2019
betreft: woorden temmen in de klas

Geachte heer, mevrouw,
De Poëzieweek is weer achter de rug en ik hoop dat er ook op uw school dit jaar weer veel aandacht
voor voor de poëzie was.
Indien u net als uitgeverij grange fontaine van mening bent dat poëzie het hele jaar door een rol speelt in
het onderwijs, nodig ik u hierbij van harte uit om kennis te maken met de reeks woorden temmen.
Voor iedere docent of leerling met koudwatervrees voor poëzie, dan wel de behoefte een dichter bij
het poëzieonderwijs te betrekken, is er de reeks woorden temmen.
Om kennis te maken met de reeks woorden temmen, nodigt grange fontaine leerlingen en
docenten van uw school uit mee te doen met de actie: woorden temmen in de klas.
Elke klas die meedoet met de actie woorden temmen in de klas, maakt kans op een exemplaar
van de bundel 24 uur in het licht van Kila&Babsie, in de reeks woorden temmen, voor iedere leerling
en docent in de klas.

actie: woorden temmen in de klas
deelnemers
De actie woorden temmen in de klas is toegankelijk voor scholen in Nederland vanaf groep 8 van
het primaire onderwijs tot en met alle klassen van het voorgezet onderwijs (zowel VWO, HAVO als
VMBO), in Vlaanderen vanaf het zesde leerjaar in het lager onderwijs tot en met de derde, tweede
en eerste graad van het secundair onderwijs in en alle vergelijkbare klassen van Internationaal
actieve Nederlandstalige scholen.
opdracht
Stuur met de hele klas één gedicht naar grange fontaine dat is geschreven door:
1) de hele klas samen, of:
2) één of meerdere leerlingen in de klas, het gedicht dient dan door de meerderheid van de leerlingen als
mooiste gedicht van de klas te zijn gekozen.
Vorm en inhoud zijn volledig naar vrije keuze van de docent en de leerlingen, er mag uiteraard geen plagiaat
worden gepleegd en de taal is Nederlands.
Kijk voor inspiratie in het boek: 24 uur in het licht van Kila&Babsie in de reeks woorden temmen (te bestellen
in iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen en via Bol).

insturen
Stuur voor 10 april 2019 het door de klas geschreven of door de klas gekozen gedicht per email
naar grange fontaine: contact@grafon.info onder vermelding van: woorden temmen in de klas.
Vermeld ook de naam en adres (post- en emailadres) van de school, welke klas het betreft, de
naam van de docent van de klas en het aantal leerlingen in de klas.
beloning
Uit alle inzendingen kiest grange fontaine het meest artistieke gedicht. Op 17 april 2019 wordt
de uitslag bekend gemaakt en zorgt grange fontaine dat elke leerling en docent in de klas met
het meest artistieke gedicht het boek 24 uur in het licht van Kila&Babsie in de reeks woorden
temmen als beloning krijgt. Bij het kiezen van het gedicht wordt uitsluitend gelet op artistieke
expressie. Hierdoor is het mogelijk dat een gedicht van groep 8 primair onderwijs artistieker
wordt gewaardeerd dan een gedicht van 6 VWO.
Alle overige deelnemende scholen krijgen als beloning het aanbod om gedurende de
actiemaanden februari, maart, april 2019 het boek via grange fontaine aanschaffen zonder
verzend- en afleveringskosten (uitgezonderd deelnemers buiten Nederland en België).
privacy
Uiteraard respecteert grange fontaine de privacy en auteursrechten van alle deelnemers en zal zij
uitsluitend met toestemming van de betreffende deelnemers de inzonden gedichten en namen
eventueel publiceren.

woorden temmen
De reeks woorden temmen heeft als doel dichters en publiek dichter bij elkaar te brengen.
In de reeks delen dichters hun persoonlijke ervaring met hun lievelingsgedichten op een wijze die
past bij startende én ervaren poëzielezers en -schrijvers. De dichters van de eerste bundel in de
reeks woorden temmen (Kila van der Starre en Babette Zijlstra) inspireren met speelse lees-, denk-,
doe- en schrijfopdrachten. Ook zijn er poëzieanalytische wetenswaardigheden toegevoegd en
diverse lees- en luistertips. Het boek is geschikt voor elk niveau vanaf groep 8 tot met volwassenen.
In het poëzie-doe-boek woorden temmen koppelen de dichters de ervaring en interpretatie van
een gedicht expliciet aan de leef- en belevingswereld van leerlingen.
“Wat deze projecten in zeer positieve zin onderscheidt van veel andere poëzie-lesmethoden, is dat
ze zelden tot nooit het idee wekken dat een gedicht een kluis is die je met de juiste cijfercombinatie
kunt openen.”
Aldus Jeroen Dera (Levende Talen Magazine over poëzieonderwijs).
“Door de uiteenlopende keus aan gedichten en de variatie in verwerkingsopdrachten, is het voor
heel veel leeftijden geschikt.” En dat is volgens Janita Monna (Trouw) zo aardig aan woorden temmen.
“Leesbaar, leerzaam en uiterst levendig heeft het bovendien de potentie de eerstkomende jaren
een leidende positie op het gebied van poëzie-educatie in te nemen.” (Taalluister)
Zoals Marc van Oostendorp (Neerlandistiek) over de eerste bundel woorden temmen schreef:
“dit is een boekje dat je aan iedere Nederlandse scholier zou moeten uitreiken”.
Voor meer van deze positieve recensies en een video over het boek, kijk op de website www.grafon.info

grange fontaine
woorden temmen is een initiatief van grange fontaine.
grange fontaine heeft tot doel kinderen, jongeren en volwassenen op een toegankelijke en
onconventionele en leerzame manier met het hoofd en het hart te laten participeren in cultuur.

kennismakingsexemplaar*
Gedurende de maanden februari, maart en april 2019 wordt elke week één kennismakingsexemplaar*
van de bundel 24 uur in het licht van Kila&Babsie in de reeks woorden temmen ter beschikking gesteld
aan een school die interesse heeft om woorden temmen te kopen voor elke leerling in één of
meerdere klassen.
Indien u daar interesse in heeft, neemt u contact op met grange fontaine via contact@grafon.info, vermeldt
bij uw aanvraag graag voor welke school en klas u interesse heeft in
woorden temmen.
*Het kennismakingsexemplaar wordt u aangeboden exclusief verzend- en afleveringskosten.

Voor docenten of scholen die interesse in slechts één bundel voor zichzelf hebben (dus niet voor elke
leerling) verwijs ik graag naar de mogelijkheid het boek aan te schaffen via elke boekhandel in
Nederland en Vlaanderen of via Bol.com.
Indien u meer inlichtingen wenst, kunt u contact op nemen met grange fontaine via
contact@grafon.info
Met poëtische groet,

Marlou Broekhuijsen
oprichter grange fontaine

