
Klasdicht zesde leerjaar 

Luister goed, monden dicht, 

hier komt mijn klasgedicht. 

Eénmaal op school zoeven we er weer door, 

bij deze stel ik je mijn klas voor. 

Het nieuwe jaar is weer begonnen, 

ik heb over iedere klasgenoot wat verzonnen. 

Julie is een basketter 

en Ruben is een doorzetter. 

Dylan kan goed lopen 

en is nochtans niet één van de groten. 

Glen, Xavi en Noah zijn de beste maten, 

maar ze wonen wel in verschillende straten. 

Thars tekent, 

iets dat voor hem veel betekent. 

Sara en Emily hebben veel oorbellen 

en Julie kan veel vragen stellen. 

Bara heeft veel krullen 

en Hanne houdt van naaispullen. 

Vince kan goed voetballen 

en Cas is goed in getallen. 

Thars is hilarisch 

maar Dylan is legendarisch. 

Kobe en Loranne zijn goed in rekenen. 

Hanne kan goed tekenen. 

Rob zijn haar is bruin 

en dat van Karsten ligt soms schuin. 



Sara is altijd positief 

en Hanne ook heel creatief. 

Anouck maakt graag moppen, 

de meester kan haar niet stoppen. 

Dylan, Thars en Cas houden van voetbal, 

ik garandeer je dat Noah nooit afkijken zal. 

Op de schaatsbaan is Silvy een ster 

en op de dansvloer brengt Emily het ver. 

Jorne die speelt bij Lint 

en Bara heeft een bruine tint. 

Sara en Karsten kwamen op wielen, 

zolang ze onderweg niet vielen. 

Maya M. en ik zijn er voor elkaar, 

Wij zijn beste vriendinnen, dat is echt waar. 

Meester Kris is goed met instrumenten 

En Rob doet vaak mee met het ritme van de dirigenten. 

Maya C. kan goed lezen 

en Micah kan goed over de speelplaats sjezen. 

Ruben is zwemkampioen, 

Vince, Ashley en Jorne verdienen de gouden schoen. 

Bij karate heb ik een wit-oranje band, 

Thars en Cas doen graag plezant. 

Micah kan heel snel rennen 

en Ashley moet nog wat aan ons wennen. 

Ziggy is heel plezant, 

Vince is zeer amusant. 

Hanne is creatief, 



Emily is heel lief. 

Maya is heel stil. 

Ik denk dat ze een knuffel wil. 

Vince heeft energie voor twee. 

Thars fietst iedere morgen naar school met hem mee. 

Sara zie je nooit alleen, 

haar hond Wietje loopt altijd rond haar heen. 

Julie is positief 

en Thars is zeer creatief. 

Silvy is klein 

maar wel reuzefijn. 

Jorne heeft veel krullen 

en Noah zorgt goed voor zijn spullen. 

Kobe en Rob spelen graag samen 

En Ashley en Xavi zijn speciale namen. 

Tot slot zijn er nog Maya, Hanne, Bara en Silvy. 

Eigenlijk weet ik niet zo veel over hun hobby. 

Maar het zijn drie toffe grieten. 

We kunnen veel van hun fratsen genieten. 

De turnster van onze klas is Maya Claes. 

Maar in de dansles is Loranne de baas. 

Silvy en Emily zijn nichten, 

hier kan ik goed mee dichten. 

Sara heeft een hondje, wit, pluizig en zacht, 

Ashley heeft sproetjes, misschien wel een stuk of acht. 

Loranne is tegen iedereen aardig, 

en Karsten meestel heel hulpvaardig. 



Makselina en Bara doen aan vechtsport, 

Xavi bouwt graag virtueel een fort. 

 

Tot slot 

zit heel de klas mee in het complot. 

Mijn klasgedicht is gedaan, 

tijd om met de les verder te gaan. 

 

 

 


