
Opdracht voor de leerlingen uitgelegd: 

Literatuurgeschiedenis opdracht ‘Reinaert de Vos’ 

In het verhaal over Reinaert de Vos krijgen de dierlijke personages menselijke eigenschappen 

toegeschreven. Deze eigenschappen zijn zo sterk uitgedrukt, dat alle belangrijke personages 

duidelijke en herkenbare karaktereigenschappen hebben die in het hele verhaal naar voren 

komen. Het is belangrijk de personages en de gebeurtenissen uit het verhaal te begrijpen, 

omdat het een beeld geeft van de middeleeuwen. Juist door de personages zo te 

karakteriseren, wordt er kritiek geleverd op de middeleeuwse samenleving. 

 

Opdracht 1 

De klas wordt opgedeeld in 5 groepjes. Ieder groepje houdt zich samen met een apart 

personage uit het verhaal bezig: 

Groep 1: Reinaert de Vos. 

Groep 2: Tibeert de Kater. 

Groep 3: Grimbeert de Das. 

Groep 4: Bruun de Beer. 

Groep 5: Koning Nobel.  

 

Jullie als groepje maken samen een Fakebook-pagina aan voor het personage waar jullie je 

mee bezig houden. Deze pagina kunnen jullie inrichten aan de hand van de gegevens van je 

personage. Op deze pagina kunnen net als op Facebook zelf posts, reacties, foto’s, filmpjes, 

enzovoorts geplaatst worden. Alles wat geplaatst wordt, moet gerelateerd zijn aan de vijf 

belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal. Ook moet alles geplaatst worden vanuit het 

perspectief van je personage. Dit houdt in, dat je alleen posts kunt plaatsen op de Fakebook-

pagina van je personage. Je kunt je eigen personage laten posten op zijn eigen pagina, maar je 

kunt ook andere personages posten op de pagina van jouw personage.  

 

De vijf belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal (waarover jullie sowieso iets moeten 

posten) zijn de volgende: 

- De gebeurtenissen rondom het begin van de Hofdag. 

- De gebeurtenissen rondom Bruun die Reinaert gaat halen. 

- De gebeurtenissen rondom Tibeert die Reinaert gaat halen. 

- De gebeurtenissen rondom Grimbeert die Reinaert gaat halen. 

- De gebeurtenissen rondom Reinaert die bij Koning Nobel komt.  

 

Let op: Als jouw personage bij een bepaalde gebeurtenis niet aanwezig is, plaats je een post 

over wat je personage zou vinden van die gebeurtenis. Denk hierbij dus vanuit het karakter 

van je personage.  

  



Opdracht 2 

Er worden nieuwe groepjes gemaakt. Ieder groepje bestaat uit alle ‘personages’ en heeft 

beschikking over alle vijf de Fakebook-pagina’s. De vijf pagina’s worden binnen dat groepje 

met elkaar vergeleken.  

Dus: 

- Vergelijk de vijf Fakebook-profielen. Noem per gebeurtenis verschillen in hoe de 

gebeurtenis is weergegeven vanuit de verschillende pagina’s.   

- Geef per personage de belangrijkste karaktereigenschappen weer. 

- Geef voorbeelden uit het verhaal waaruit die belangrijkste karaktereigenschappen duidelijk 

blijken. 

 

 


