
Sessie wartaal



Doelstellingen van deze sessie
• Aanmoedigen van creatieve zelfexpressie door taal 
• Werken met stijl, ritme en betekenis in taal, zonder dat de letterlijke betekenis van de woorden zelf per 

se duidelijk moet zijn (met andere woorden: werken met wartaal of vreemde talen)

BELANGRIJK: de focus van deze sessie ligt op het spelen en het plezier van het creëren met taal. Elke 
beweging die de deelnemers maken in die richting, wordt positief bekrachtigd. Als je merkt dat mensen 
blokkeren op bepaalde opdrachten, zeker vanaf de verdieping, ga je op zoek naar wat wél werkt, zodat de 
veiligheid en het plezier kunnen blijven. 

1. Opwarmers
Belangrijk omdat deze laagdrempelig zijn en het enthousiasme aanwakkeren.

1.1 Begroeting 
Deelnemers staan in een kring en geven elkaar een hand. Persoon 1 zegt: “Hallo, ik ben xxx?” Persoon 2 
zegt: “Dag xxx!” en zegt tegen persoon 3: “Hallo, ik ben yyy”. We gaan zo de hele kring rond. Vervolgens: 
persoon 1 zegt “Dag yyy, ik ben xxx” etc. Uiteindelijk worden verschillende handdrukken tegelijk 
doorgegeven, in versie “Hallo” of versie “Dag yyy”. 

1.2 Ballen vangen
De groep staat in de ruimte. Ze zijn verdeeld in twee teams, bijvoorbeeld op basis van de kleur van hun 
schoenen (Suggestie: maak paren van mensen met schoenen die zo hard mogelijk op elkaar lijken. Splits 
vervolgens de duo’s). Een bal wordt in de ruimte gegooid, met de naam vernoemd van de persoon die moet 
vangen. Die persoon moet de bal vangen, voor de grond raakt. Hij mag dan een nieuwe persoon en een 
nieuw lichaamsdeel kiezen. Vervolgens: de naam + met welk lichaamsdeel je de bal moet vangen. De bal 
moeten recht omhoog gegooid worden, anders wordt het lastig om te vangen.  

1.3 Ballenroof
De groep wordt verdeeld in twee groepen (Suggestie: maak paren van kousen die zo verschillend mogelijk 
van elkaar zijn. Zet dan enkele duo’s samen). Beide groepen gaan in twee lijnen tegenover elkaar staan. 
In het midden ligt een bal. Aan de rand staat de begeleider die (mede-)klinkers kiest. Komt de letter voor 
in hun eigen naam, mogen de mensen met die klank in hun eigen naam de bal zo snel mogelijk proberen 
pakken en over de lijn van hun eigen team krijgen. Het team dat daarin slaagt, krijgt een punt. 

1.4 Ratten en Raven 
De groep wordt herverdeeld in twee groepen, die opnieuw op rijen dicht bij elkaar gaan staan: de ratten en 
de raven. in het midden ligt een rij ballen. De begeleider vertelt een verhaal. Als ze de naam van hun team 
horen (ratten of raven), nemen ze zo snel mogelijk een bal en proberen mensen van het tegenovergestelde 
team te raken met de bal. Die laatste lopen zo snel mogelijk weg, tot ze over de veilige lijn zijn. Worden ze 
toch geraakt, worden ze deel van het aanvallende team. (variant kan ook met tikken, zonder bal)



2. Verkenning
2.1 Rijmwoorden 
de deelnemers nemen pen en papier en maken in hun eigen taal een lijst met zo veel mogelijk begin en 
eindrijm. Suggesties voor beginrijmklanken: be- of de-, eindrijmklanken: -is. OF ze kiezen deze natuurlijk 
zelf. Wie wil, mag deze lijst voorlezen voor de groep (of in een kleiner groepje).

2.2 Rijmzinnen
deelnemers schrijven een zo lang mogelijke zin met enkel woorden die een beginrijm delen. Bv. Gert geeft 
geen geluk gek genoeg gezien gelukkige genen…
Mag opnieuw in hun eigen taal. Wie wil, mag achteraf zijn zin voorlezen voor de groep. 

2.3 Ruiter
We bespreken het gedicht ‘Ruiter’ van I.K.Bonset (Theo Van Doesburg): het wordt voor de hele groep 
voorgelezen, en de betekenis van de woorden wordt besproken. Een ander werk uit het dadaïsme gaat ook, 
maar vermijd bv een Boem Paukeslag wegens de associatie met oorlog, of een Marc Groet ‘s Ochtends te 
dingen wegens te veel verschillende woorden.
Vervolgens: 1 2 3 Ruiter. Variant op 1 2 3 piano. De persoon vooraan roept ‘1, 2, 3… en een woord uit het 
besproken gedicht. De deelnemers moeten freezen in de vorm van hun woord: een wolk, ruit of ter plaatse 
stappen. Wie als eerste aan de potter toekomt, is gewonnen.



2. Verdieping
3.1 Free writing 
Deelnemers nemen opnieuw een papier en krijgen 2 minuten voor een free writing. Mogen schrijven wat 
ze willen en wat er in hun hoofd opkomt. Dit kan in het Nederlands, of in hun eigen taal. Vervolgens kiezen 
ze een thema, of een zin die ze interessant vinden. 
Hier kan je voor jezelf uitmaken: geef je al van bij het begin mee dat we gaan eindigen met een gedicht, 
of neem je gewoon stap per stap mee in het proces zonder het doel te vermelden. Hangt af van wat werkt 
voor je groep en voor jou als begeleider: wil je focussen op het proces, of duidelijkheid scheppen rond het 
doeleinde van de oefening. 

3.2 Schrijven gedicht
Ze schrijven een gedicht van minimum 6 regels, over dit thema,optioneel met rijmschema AABB. Dit 
gebeurt in hun eigen taal. Als alle gedichten klaar zijn, worden ze samen in het midden gelegd. 

3.3 Lezen gedichten
Per twee zitten ze samen en lezen ze elkaars gedicht. De tweede persoon omcirkelt de meest interessante 
woorden. Vervolgens lezen ze de gedichten voor aan de groep: ofwel degene met de geselecteerde 
woorden, ofwel de originele. Elk gedicht wordt met veel enthousiasme en positieve bekrachtiging onthaald.


