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Onthulling eerste muurgedicht op basisschool De Cascade 

 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben de groepen 7 & 8 deelgenomen aan een 

dichtwedstrijd. Deze is geïnitieerd door stichting Buitengedichten. De stichting heeft 

tot doel om meer gedichten op muren van huizen, gebouwen, scholen, bruggen, in 

onze gemeente te plaatsen. Met dit initiatief wil stichting Buitengedichten 

voorbijgangers raken en   mensen die normaal weinig met poëzie op hebben 

hiermee in contact brengen. Je loopt langs, je kijkt wat het is en je leest het. Als er bij 

jou in de buurt een muurgedicht staat, wordt dat onderdeel van je buurt. Het is alsof 

je een goede bekende tegenkomt. Kunst, gedichten, graffiti, schildering, je raakt 

ontroert. Een gedicht laat je nadenken, laat je even uit je gewone doen zijn, terwijl je 

langs loopt.  

De Stichting streeft er ook naar om poëzie onder de aandacht te kunnen brengen 

van leerlingen van de basisschool. Zoekende naar een school die hier aan mee 

wilde werken, kwamen zij in contact met onze school. Wij reageerden hier meteen 

enthousiast op.  

Er zijn tijdens de Kinderboekenweek een hoop mooie gedichten geschreven en het 

was voor de jury erg lastig om een winnaar aan te wijzen.  

De gedichtenwedstrijd is gewonnen door Athene Hanique uit groep 8.  



 

Juryrapport 

Over het muurgedicht zei de jury ‘Dit gedicht verdient het om geplaatst te worden 

op de muur van de school. 

Vanwege de nadruk op de verbinding en de samenwerking in de eerste regel, 

het samen vormgeven aan de toekomst in de tweede regel, 

de nadruk op het (elke dag) leren in het nu in de derde regel, 

het open karakter van de lessen met ruimte om van alles te proberen in de vierde 

regel 

en de plek (deze plek, en geen andere) waar alles samenkomt en die de Cascade 

tot onze school maakt in de slotregel.” 

  

een plek waar kinderen samen komen. 

waar ze samen over de toekomst dromen. 

  

waar ze elke dag veel dingen leren. 

door in de les van alles te proberen. 

  

deze plek noemen wij onze school! 

 

Op donderdag 5 november is bij onze 

school het eerste muurgedicht feestelijk 

onthuld. Het winnende gedicht is op de 

muur van de school aangebracht 

vlakbij de ingang zodat iedere 

leerlingen, ouders, voorbijgangers, 

buurtbewoners het gedicht kunnen 

lezen. Op deze wijze wordt het gedicht ook 

een beetje van de buurt.  



  

Via deze weg willen wij Michel Groen bedanken voor de mooie foto’s die hij voor 

ons en de pers heeft gemaakt 


