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Wat is het?
Deze les is gebaseerd op het Role Playing Game (voortaan RPG). RPG’s zijn tegenwoordig het
best bekend door hun online tegenhangers, de MMORPG’s (massively multiplayer online
role playing game) zoals World of Warcraft, Everquest en Guild Wars. Een RPG is een goed
verhaal waarin de lezer zelf de keuzes maakt die een personage in een gewoon boek ook zou
maken.
Een offline RPG is dus te vergelijken met een gewoon boek, maar dan wel eentje waarin de
lezer zelf ook een heleboel te zeggen heeft. Hij bepaalt bijvoorbeeld welk pad er gevolgd zal
worden, of er een bepaalde toverdrank wordt ingenomen en of hij het gevecht met die
monsterachtige trol aangaat of niet.
We kozen voor een traditionele RPG, omdat we deze fictieve wereld beter kennen (door
films en boeken als The Lord of the Rings, A Song of Ice and Fire). We hoopten dat deze
wereld – om dezelfde reden – ook voor de leerlingen herkenbaarder zou zijn.

Wat willen we?
Het leesplezier van leerlingen vergroten via een RPG-verhaal waarbij karakterkaarten ervoor
zorgen dat de leerlingen zich makkelijker met met de personages kunnen identificeren.

Hoe verloopt het?
Duur
2 lesuren

Klasschikking
- drie eilandjes;
- één begeleider per eiland + één coördinerende begeleider die zorgt voor technische
ondersteuning. Leerlingen kunnen na een ‘training’ worden ingezet om zelf een eiland te

begeleiden.- op elk eiland: een verhaal voor elke leerling en voor de begeleider/verteller +
een karakterkaart per leerling.

Vóór de les
- verdeling in homogene groepen per taalniveau (door lerares);
- briefing door één begeleider vóór de leerlingen het klaslokaal binnenkomen.

Lesverloop
- inleiding: introductiefilmpje (met voorstelling van de families);
- elke leerling trekt een karakterkaart en leest die voor zichzelf om zijn/haar kwaliteiten te
ontdekken;
- lezen van het verhaal: de lesgever begeleidt het gesprek over de keuzes die de groep
maakt;
- nabespreking.

Wat heb je hiervoor nodig?
Introductiefilmpje
Karakterkaarten
= een kaart met daarop kort de sterkten en zwakten van de personages.
Inspiratie voor deze kaarten: kaartspelen als “Magic: The Gathering” en andere;

Voorbeelden:

