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1. Inleiding 

 

 

Roald Dahl werd meer dan 100 jaar geleden geboren (13 september 1916). Zijn verhalen 

zijn al tientallen jaren oud, maar ook de kinderen van nu genieten ervan. Met dit project 

maken de leerlingen van groep 4 en 5 kennis met de schrijver Roald Dahl en met zijn 

werk. Ze gaan aan de slag met zijn taal en de personages in zijn boeken. Ze kruipen in de 

huid van de Dahl-personages met de 5 hoeden/pruiken en spelen situaties na met de 

speltips uit de handleiding, maken de Grote Roald Dahl-kennispuzzel en bedenken een 

nieuw avontuur voor een Roald Dahl-personage. Ontdekken, creëren en reflecteren zijn 

sleutelwoorden in dit project en sluiten aan bij de competenties van cultuureducatie1 en bij 

de 21ste eeuwse vaardigheden2. En uiteraard bevat het project een 

mediawijsheidcomponent en een oudercomponent, zodat de leerlingen ook thuis over 

boeken kunnen praten. 

 

Over Roald Dahl 

In het jaar 2016 is het 100 jaar geleden dat Roald Dahl werd geboren. Hij maakte veel 

mee tijdens zijn leven en schreef een groot aantal boeken dat nog steeds door veel 

kinderen wordt gelezen. Op de website www.roalddahl-boeken.nl vindt u volop informatie 

over Roald Dahl, onder andere op de pagina ‘Zijn leven’ onder het kopje ‘Roald Dahl’ in 

het menu. Met name de jaren 70 en 80 laten veel van zijn boeken en boekverfilmingen 

zien. In het menu onder het kopje ‘Roald Dahl’ bevindt zich bovendien een link naar het 

Roald Dahl Museum.  

In de App store en in Google Play zijn ook twee apps met spelletjes met ‘De Griezels’ 

beschikbaar.  

Onder het kopje ‘Voor scholen’ staat nog meer lesmateriaal over Roald Dahl. Daar zijn 

ook kleurplaten van tekeningen van Quentin Blake te downloaden. 

 

Leer- en kerndoelen en referentiekader 

Leerdoelen De schatkamer van Roald Dahl: 

 Leesbevordering: bekend worden met een aantrekkelijk leesaanbod 

 15 minuten vrij (voor)lezen per dag 

 Cultuureducatie: onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen vergroten 

 Literatuureducatie: kennismaken met een schrijver, zijn werk en de personages in 

zijn verhalen 

 Mediawijsheid: quizvragen oplossen met computer 

 21ste eeuwse vaardigheden vergroten 

 

De schatkamer van Roald Dahl sluit aan bij kerndoel 9 van het basisonderwijs3 (2006): 

Leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 

gedichten en informatieve teksten. 

                                            
1 Competenties van cultuureducatie: 

Onderzoekend vermogen: leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen 

Creërend vermogen: leerling kan op eigen wijze vormgeven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis 

Reflecterend vermogen: leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven.  
2 21ste eeuwse vaardigheden zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de 

maatschappij van de toekomst. Het gaat om 11 competenties met vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, 

probleem oplossen, ict vaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking, media-wijsheid, 

communiceren, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en samenwerken (Bron: Kennisnet 2015). 
3 Meer informatie over Kerndoelen basisonderwijs en Tussendoelen & leerlijnen: http://tule.slo.nl en www.slo.nl. 

http://www.roalddahl-boeken.nl/
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Met het project De schatkamer van Roald Dahl werken de leerlingen aan het bereiken van 

de referentieniveaus Lezen voor de groepen 4 en 5, zoals deze staan beschreven in 

‘Leerstoflijnen lezen beschreven’ (SLO, 2011): 

 

 De leerlingen komen in aanraking met een leesomgeving; 

 De leerlingen ervaren de verschillende functies van taal en lezen; 

 De leerlingen voeren verschillende leestaken uit; 

 De leerlingen komen in aanraking met verschillende onderwerpen, tekststructuren 

en kenmerken van verhalen; 

 De leerlingen komen in aanraking met de relatie tussen tekst en beeld; 

 De leerlingen breiden hun woordenschat uit en werken aan het begrijpen en 

interpreteren van teksten; 

 De leerlingen leren om ervaringen uit te wisselen over teksten; 

 De leerlingen breiden hun kennis en vaardigheden uit met betrekking tot het 

kiezen van boeken en het vinden van informatie over boeken. 

 

 

2. Organisatie 

 

2.1 Samenstelling pakket De Schatkamer van Roald Dahl 

De school ontvangt van de bibliotheek een pakket met de volgende materialen: 

 

 Handleiding onderwijs 

 Kist Schatkamer van Roald Dahl met 5 personagehoeden/pruiken 

 Collectie boeken van de bibliotheek met o.a. 5 kerntitels Roald Dahl: De Griezels, 

Ieorg Idur, De Reuzenkrokodil, De tovervinger, De GVR (voorleesboek).  

 Quizblad (Kennispuzzel): 1 per leerling  

 Eventueel kan de bibliotheek de service verlenen om de benodigde kopieën (van 

de bijlagen uit de handleiding onderwijs) voor de leerlingen bij te leveren. Zie ook 

kopje ‘Kopieerbladen’ bij paragraaf 2.3. 

 
2.2 Werkwijze van het project 

De leerkracht kan op verschillende manieren aan de slag met de activiteiten in de 

handleiding onderwijs. Er kan klassikaal mee worden gewerkt of de leerkracht kan ervoor 

kiezen om de opdrachten klassikaal te introduceren en de leerlingen er vervolgens in 

kleine groepjes mee te laten werken. Nog een mogelijkheid is om in circuitvorm met de 

opdrachten aan de slag te gaan, nadat de opdrachten klassikaal zijn geïntroduceerd. 

 

Bij elke suggestie zijn extra mogelijkheden gegeven om de opdrachten verder uit te 

werken. Op deze manier kan de leerkracht zelf bepalen op welke manier, in welke 

volgorde en hoe lang hij/zij met De schatkamer van Roald Dahl wil werken. Er kan 

bijvoorbeeld enkele dagen een korte activiteit worden uitgevoerd. Een andere 

mogelijkheid is om een of twee weken heel intensief aan alle activiteiten te werken, zodat 

een echte Roald Dahl-projectperiode wordt gecreëerd. 

 

Het is niet noodzakelijk dat alle activiteiten door alle leerlingen worden uitgevoerd. Wel is 

het van belang dat er voor de leerlingen per dag ruimte is voor 15 minuten vrij lezen en 

dat de leerkracht voorleest uit het boek De GVR van Roald Dahl. 
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Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de activiteiten en de benodigde materialen. 

De tijdsindicatie geeft de minimaal benodigde tijd aan wanneer alleen de basisactiviteit 

wordt uitgevoerd. Hoeveel tijd wordt besteed aan de vervolgsuggesties kan de leerkracht 

zelf bepalen. 

 

Activiteit Materialen en hulpmiddelen Benodigde tijd (basis) 

Introductie van de 

schrijfkamer 

Kist Schatkamer van Roald Dahl 

met 5 boeken, hoeden en pruiken. 

Fauteuil.  

25 minuten 

Introductie van de verhalen Filmpjes YouTube en de 5 kerntitels 10-15 minuten 

Zet maar op die hoed! Kist Schatkamer van Roald Dahl 

met 5 boeken, personagehoeden en 

pruiken. 

Kopieën spelsuggesties (bijlage 1*) 

Kopieën storyboard (bijlage 3*) 

20 minuten 

Activiteit: De taal van Dahl  

 

Kopieën storyboard (bijlage 3*) 

Kopieën Rare woorden-schrift 

(bijlage 2*) 

15 minuten 

Activiteit: Ken jij Roald 

Dahl? 

 

Quizblad 

Roald Dahl boeken 

Computer 

10 minuten 

Oudercomponent: Praatpot 

 

Lege glazen potten. 

Kopieën van vragen voor gesprek 

over boeken (bijlage 4*) 

15 minuten 

* Bijlagen uit handleiding onderwijs 

 

2.3 Voorbereiding bibliotheek  

De school ontvangt bij dit project vijf kerntitels Roald Dahl uit de collectie van de 

bibliotheek, te weten: 

 

 De Griezels 

 Ieorg Idur 

 De Reuzenkrokodil 

 De tovervinger 

 De GVR (voorleesboek) 

 

Het advies is om van elke kerntitel meerdere exemplaren te leveren, zodat een aantal 

kinderen tegelijkertijd de boeken kan lezen. Omdat De GVR als voorleesboek wordt 

geleverd, is één exemplaar voldoende. Vul de collectie eventueel aan met andere boeken 

van Roald Dahl die geschikt zijn voor groep 4 en 5 zoals De fantastische meneer Vos, 

Joris en de geheimzinnige toverdrank, De Giraffe, De Peli en ik, Matilda of Rijmsoep. 

 

Kopieerbladen 

Bij verschillende activiteiten zijn kopieën van werkbladen nodig voor de leerlingen. 

Leerkrachten vinden deze kopieerbladen in de bijlagen van de handleiding onderwijs en 

kunnen deze op school kopiëren en printen. Het gaat om de bijlagen: spelsuggesties 

(bijlage 1), Rare woorden-schrift (bijlage 2), storyboard (bijlage 3) en vragen voor de 

praatpot (bijlage 4). Bibliotheken kunnen de service verlenen om in het project dat wordt 

uitgeleend aan de school de benodigde kopieën voor de leerlingen bij te leveren. 
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Quizblad 

De bibliotheek ontvangt 150 exemplaren van het quizblad (kennispuzzel). Dit is voor ca. 5 

groepen. Voeg aan elk project dat aan de school wordt uitgeleend voldoende quizbladen 

toe (1 per leerling). 


