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Informatie voor de docent (ook gegeven bij de walkthrough) 

Resultaten enquêtes 

De klas heeft nog nooit literatuurgeschiedenis gehad, dus ze baseren hun meningen op wat ze 

van het schoolvak Nederlands, het schoolvak Geschiedenis en boeken lezen vinden. We 

hebben gevraagd wat ze van het schoolvak Nederlands vinden en wat ze denken te vinden van 

literatuurgeschiedenis. Hier kwam het volgende uit (7puntschaal):  

 

- Schoolvak Nederlands interessant: een gemiddelde van 2,6. 

- Schoolvak Nederlands leuk: een gemiddelde van 2,3.  

- Literatuurgeschiedenis interessant: een gemiddelde van 2,4. 

- Literatuurgeschiedenis leuk: een gemiddelde van 2,2. 

 

Bijna iedereen geeft aan te verwachten dat literatuurgeschiedenis saai is, veel geven als reden 

dat ze geschiedenis heel saai vinden (en dus literatuurgeschiedenis naar verwachting ook).  

Sommige leerlingen geven tips over hoe de lessen literatuurgeschiedenis hen leuk/interessant 

zouden lijken: 

- Veel afwisselingen 

- Gebruik van ICT 

- Niet alleen theorie 

- Leuke verhalen 

- Films kijken waar dat kan 

- Enthousiaste docent 

- Niet teveel opdrachten (om de theorie te testen) 

 

Hieruit en uit onze ervaringen uit de bijgewoonde lessen maken wij op dat het vooral 

belangrijk is om de lessen literatuurgeschiedenis aantrekkelijker te maken, zodat ze het leuker 

en minder saai vinden. De leerlingen geven overal aan dat het ze saai lijkt, maar nauwelijks 

dat het ze lastig lijkt. Vandaar dat we vooral in willen spelen op het leuker en aantrekkelijker 

maken van literatuurgeschiedenis en de lessen daarvan.  

Dat maakten we ook op uit de gesprekken met de docent en vooral ook dat het besproken 

moet worden, en dat het dan lastig is om het aantrekkelijker te maken.  

 

Het lesontwerp 

- De theorie wordt door de docent zelf behandeld. Hierbij wordt Reinaart de Vos ook een 

beetje behandeld met achtergrondinformatie (dat het een satire is, etc.).  

 

- De rap willen we inscannen. Het liefst zouden we de rap in de les laten horen, waarbij de 

leerlingen dan mee kunnen lezen via de scan op hun laptop. We weten echter dat dat 

misschien niet haalbaar is qua tijd (de rap duurt namelijk ongeveer 30 minuten), dus als dat 

niet haalbaar is, willen we het als huiswerk opgeven.  

 

- Vervolgens willen we de leerlingen laten zien hoe Fakebook werkt, door het voor te doen op 

het digibord.  



 

- Vervolgens leggen we de opdracht uit.  

 

De opdracht zelf: 

Deel 1: Fakebook 

De groepjes over 5 personages verdeeld: 

Er komen 6 Reinaart, 5 Tibeert, 5 Grimbeert, 5 Bruun en 6 Koning Nobel (want er zijn 27 

leerlingen).  

 

Ieder personagegroepje moet de volgende gebeurtenissen uit het verhaal in ieder geval 

beschrijven: 

1. De gebeurtenissen rondom het begin van de hofdag. 

2. De gebeurtenissen rondom Bruun die Reinaart gaat halen. 

3. De gebeurtenissen rondom Tibeert die Reinaart gaat halen. 

4. De gebeurtenissen rondom Grimbeert die Reinaart gaat halen. 

5. De gebeurtenissen rondom Reinaart die bij koning Nobel komt.  

 

Dat ‘beschrijven’ gebeurt door voor het personage een profiel aan te maken op Fakebook. Op 

deze Fakebookpagina kunnen zij posts, reacties, foto’s, filmpjes, tekeningen, etc. die 

gerelateerd zijn aan de vijf gebeurtenissen plaatsen vanuit het perspectief van hun personage. 

Zo kunnen ze een post plaatsen vanuit hun eigen personage, maar ze kunnen ook op de 

Fakebookpagina van hun personage een post plaatsen vanuit andere personages en daar 

eventueel op reageren vanuit hun eigen personage. Dit klinkt ingewikkeld, maar dat is het 

zeker niet. (Voorbeeld: Reinaart en Bruun).  

 

Als jouw personage bij bepaalde gebeurtenissen niet aanwezig is, plaats je een post over wat 

je personage zou vinden van die gebeurtenis. (Voorbeeld: Bij de gebeurtenis Tibeert bezoekt 

Reinaart, geeft het personage Grimbeert daar in een post zijn mening over).  

 

De Fakebookpagina van het personage mag verder naar eigen smaak worden vormgegeven en 

ingericht, als het maar serieus gebeurt en als de leerlingen zich houden aan de opdracht.  

 

Kortom: het gaat erom dat het verhaal gereconstrueerd wordt vanuit de visies van de vijf 

belangrijkste personages.  

 

Deel 2: evaluatie 

Vervolgens worden alle groepjes omgegooid: zodat er 5 nieuwe groepjes ontstaan die bestaan 

uit alle ‘personages’. In twee groepjes zullen er dan twee Reinaarts of Nobels zitten, omdat 

we twee mensen te veel hebben. Ieder groepje heeft dan beschikking over alle 5 de 

Fakebookpagina’s. Vervolgens is het de bedoeling dat de 5 verschillende pagina’s en 

personages binnen dat groepje met elkaar vergeleken worden. Hierbij moeten de volgende 

acties uitgevoerd worden door de gemixte groepjes: 

- Vergelijk de vijf Fakebook profielen.  

- Geef per personage de belangrijkste karaktereigenschappen aan.  



- Wanneer er verschillen zijn, geef die aan.  

- Lever de resultaten hiervan digitaal in.  

 

Vragen 

- Wat vind je van de opdracht?  

- Vind je het aansluiten bij de leerdoelen? 

- Vind je het aansluiten bij de visie van de school? 

- Zou je dit kunnen en willen uitvoeren?  

- etc.  


