
ChatGPT – enkele vragen 

 

** We vroegen ChatGPT om een tweet (= korte tekst) te schrijven over onze eigenste Kits-krant. 

Kits is dé krant voor tieners! Met de nieuwste trends, interessante artikelen en leuke winacties. Een 
must-have voor elke jongere die op de hoogte wil blijven! #kitskrant #tienerkrant #jongerenkrant 

Prima! 

 

Moppen vertellen lukt minder goed … 

** Kan je een mop vertellen? 

Waarom viel de aap uit de boom? Omdat hij geen bananen had om aan te hangen! 

Waarom was de computer zo koud? Omdat hij net een windows update had gehad! 

 

** Volgende opdracht: schrijf een nieuwjaarsbrief voor oma en opa. 

Lieve Oma en Opa, 

Het nieuwe jaar is begonnen en ik kan niet geloven hoe snel de tijd vliegt! Het afgelopen jaar was zo 
leuk, want we hebben veel leuke dingen samen gedaan. 

Ik wil jullie bedanken voor alles wat jullie voor mij doen. Jullie zijn de beste grootouders die ik me kan 
wensen, en ik ben zo dankbaar voor jullie liefde en steun. Jullie hebben altijd tijd voor me, geven me 
wijze raad en delen jullie verhalen en herinneringen met mij. 

In het nieuwe jaar wil ik graag nog meer tijd met jullie doorbrengen. Laten we samen leuke dingen 
doen, zoals een wandeling in het park of een gezellige theetijd. Laten we er een geweldig jaar van 
maken, vol met plezier en herinneringen. 

Ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar, Oma en Opa. Laten we samenwerken om onze 
familiebanden te versterken en onze liefde te laten groeien. 

Veel liefs, 

[Uw naam] 

Hm, de nieuwjaarsbrieven die wij op 1 januari gehoord hebben, waren toch een pak origineler … 

 

** Nog eentje: Wie is Roberto Martínez? 

Roberto Martínez is een Spaans voetbaltrainer en voormalig voetballer. Hij is momenteel de 
hoofdtrainer van de Belgische nationale ploeg. Hij heeft eerder clubs zoals Wigan Athletic, Everton 
en Swansea City gecoacht. 

De kennis van ChatGPT gaat maar tot eind 2021. Daardoor weet de chatbot niet dat Martínez sinds 
december 2022 geen trainer meer is van de Rode Duivels. 
 



** Laatste opdracht: schrijf een gedicht in de stijl van Paul Van Ostaijen. 

Het stadsleven bruist in haar straten 

De mensen haasten zich naar hun plaatsten 

De stad is een levend wezen, altijd in beweging 

Het hart van de stad klopt, nooit rustend in zijn ritme 

 

De geuren van de stad, een mengsel van roet en bloemen 

De smaken van de stad, een overdaad aan keuze 

De geluiden van de stad, een symfonie van leven 

De stad is een orkest, een chaos van harmonie 

 

Maar tussen al dit leven, is er ook eenzaamheid 

Een diepe leegte, verstopt in de drukte 

De stad is een raadsel, een eindeloze zoektocht 

Naar de betekenis van ons leven, in deze concrete jungle 

 

Maar toch blijven we komen, naar de stad 

Haar licht en haar energie, trekken ons aan 

Want de stad is ons thuis, onze plek in de wereld 

Onze stad, onze liefde, onze eeuwige verlangen. 

Hm, ChatGPT gebruikt woorden die vaak terugkeren in de gedichten van Paul Van Ostaijen maar niet 
elke zin is poëtisch te noemen, sommige komma’s zijn onnodig, plaatsten is een woord dat niet 
bestaat, onze eeuwige verlangen is grammaticaal fout. 


