
Over het boek:
Rob is twaalf en heeft wel wat beters te doen dan lezen. Zijn 
ouders geven hem echter heel veel boeken, die Rob in zijn 
rommelkast gooit. Die kast deed ooit dienst als labo. Op een dag 
hoort Rob vreemde geluiden van achter de kastdeur. Hij ontdekt 
een wezen dat een kruising blijkt te zijn van twee personages 
uit de boeken in zijn kast: Willy Wonka en het monster van 
Frankenstein. Klaar voor een te gek, hilarisch avontuur?

Over deze lestips:
De lestips bij ‘Wonkenstein’ passen binnen verschillende 
leerdomeinen, van Nederlands en Muzische vorming tot 
Techniek en WO. De gevarieerde en interactieve werkvormen 
bieden leerlingen de kans om de inhoud van het boek creatief te 
verwerken. Ze maken uiteindelijk zelf hun eigen samengestelde 
hoofdpersonage en werken er een verhaal rond uit. 

Thema’s: vriendschap, lezen, humor



Instap
Breng een kastje mee naar de klas. Het zit op slot. Houd een klasgesprek of laat de 
leerlingen deze vragen bespreken in kleinere groepjes.
» Hoe ziet de binnenkant van de kast eruit?
» Van wie zou de kast kunnen zijn?
» Waarom is de kast op slot?
» Wat zou er in de kast kunnen zitten?
» Wat zou er bij jou in de kast zitten als jij eigenaar was?
» Heb jij thuis een rommelkast?
» Waar bewaar jij geheimen?
» Wie mag op je kamer komen?
» Wie mag in je kasten snuisteren?

Eindtermen 
Nederlands- Luisteren : 

1.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= beoordelen) op basis van, hetzij de 
eigen mening, hetzij informatie uit andere 
bronnen, de informatie beoordelen die 
voorkomt in: een gesprek met bekende 
leeftijdgenoten

Eindtermen 
Nederlands- Spreken : 

2.1. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = beschrijven) het 
gepaste taalregister hanteren als ze aan 
leeftijdgenoten over zichzelf informatie 
verschaffen

Lesactiviteiten

1. Vriendenboek – Lezen/opzoeken

Robert is het hoofdpersonage van het boek. Over hem kom je dus veel te weten. 
Kopieer de verschillende pagina’s waarop je informatie over Robert kan vinden (deze 
info vind je in bijlage 1). Hang de kopies op verschillende plaatsen in de klas. Verdeel 
de kinderen in kleine groepjes. Geef ze de pagina uit het vriendenboek (zie bijlage 
1). Ze gaan nu doorheen de klas op zoek naar de juiste informatie om de pagina over 
Robert in te vullen. Bij sterke groepjes kan je de hint van het paginanummer weglaten.

2. Stappenplan opruimen kast – Creatief schrijven 

Toon de kinderen de tekening van de binnenkant van Roberts kast (pag. 221). Vertel de 
kinderen dat Robert het moeilijk vindt om op te ruimen.

Bespreek eerst klassikaal wat er 
allemaal te zien is in de kast. Noteer 
dit op het bord. Laat de kinderen nu in 
duo’s werken. Ze schrijven samen een 
stappenplan waarin ze gedetailleerd 
uitleggen hoe Robert de kast kan 
opruimen en rangschikken. Laat hen ook 
enkele tips bedenken om de kast netjes 
te houden. Wie klaar is, kan een tekening 
maken van hoe de kast er zou moeten 
uitzien of het stappenplan versieren zodat 
het in de binnenkant van Roberts kast kan 
hangen.

Eindtermen
Nederlands- Lezen : 

3.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau 
= structureren) de informatie ordenen die 
voorkomt in: voor hen bestemde verhalen, 
kinderromans, dialogen, gedichten, 
kindertijdschriften en jeugdencyclopedieën

Eindtermen
Nederlands-Schrijven : 

4.1. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = kopiëren) 
overzichten, aantekeningen, mededelingen 
op- en overschrijven.

Eindtermen
Nederlands- Lezen :

4.2. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = beschrijven): een 
instructie richten aan leeftijdgenoten.



3. Speelplezier – Techniek/ICT

Tol-feer, een spel dat de papa van Robert eens meebracht naar huis, was geen succes. 
Ook Jump-oeroe bezorgde Robert en zijn vrienden maar weinig speelplezier. 

Geef de leerlingen deze opdracht: 
Bedenk en (teken of) bouw zelf een 
miniatuurversie van een nieuw speeltuig. 
Maak een materialentafel waar de 
kinderen gereedschappen (scharen, 
tandenstokers ...), hechtingsmiddelen 
(lijm, plakband, nietjes, touw ...) en 
materialen (karton, papier, plastieken 
potjes, kaasdoosjes ... ) kunnen vinden. 
Denk hierbij aan de stappen van het 
technisch proces (probleem, ontwerp, 
uitvoering, in gebruikname, evaluatie). 
Stel enkele criteria voorop (bv. er moet 
een lego-mannetje in kunnen zitten/staan, 
het moet veilig zijn voor kinderen) zodat 
je ook echt kan evalueren. 

De leerlingen maken nu een advertentie voor hun speeltuig. Toon en bespreek eerst 
enkele advertenties in (speelgoed)folders. Laat de leerlingen duidelijk verwoorden wat 
er belangrijk is op de advertenties. 

Ze maken nu een foto van hun speeltuig en verwerken die op de computer tot een 
advertentie. Dat kan in Word, Paint of via deze website 
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/Printing_Press/. 

Eindtermen
Muzische vorming – Beeld

1.4 De leerlingen kunnen plezier en 
voldoening vinden in het beeldend 
vormgeven en genieten van wat beeldend 
is vormgegeven.

1.5 De leerlingen kunnen beeldende 
problemen oplossen, technieken toepassen 
en gereedschappen en materialen hanteren 
om beeldend vorm te geven op een manier 
die hen voldoet.

Eindtermen
Techniek

2.11 De leerlingen kunnen ideeën genereren 
voor een ontwerp van een technisch 
systeem

Eindtermen
ICT 

7 De leerlingen kunnen ict gebruiken bij het 
voorstellen van informatie aan anderen.

Eindtermen
Nederlands - Luisteren

1.5. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = structureren) 
de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij: een 
uiteenzetting of instructie van de 
leerkracht

Eindtermen
Nederlands - Spreken

2.2. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = beschrijven) het 
gepaste taalregister hanteren als ze: aan 
iemand om ontbrekende informatie vragen

Eindtermen
WO Algemene vaardigheden ruimte

4.13. De leerlingen kunnen een atlas 
raadplegen en kunnen enkele soorten 
kaarten hanteren gebruik makend van de 
legende, windrichting en schaal.

4. Opsporingsbericht – Spreken

Robert moet op zoek naar Wonkenstein, want hij ontsnapte uit Jacks huis. Begin de 
les door zelf (aan de telefoon) in paniek te roepen: Hij is weg! Hoe heb je hem kunnen 
laten ontsnappen! We moeten hem gaan zoeken!

Vraag de leerlingen of ze andere manieren kennen om een verloren voorwerp terug te 
vinden. Laat hen eerst brainstormen.

Laat de leerlingen detective spelen. Zij ondervragen/interviewen jou. Aan de hand van 
hun vragen som je op wat je weet over Wonkenstein en hoe hij eruitziet (pag. 44-46). De 
leerlingen maken een schets. Nu ze weten naar wie ze op zoek moeten, kunnen ze hun 
detectivetaak verder zetten. 

Vertel dat er nog een probleem is ... Wonkenstein heeft zichzelf vermenigvuldigd en zit 
nu overal ter wereld verstopt. Wij moeten alle kopieën van Wonkenstein terugvinden. 

Kopieer Wonkenstein (bijlage 2) voor elke leerling. Geef elke leerling nu een ander 
land. De leerlingen moeten in het register van hun atlas dit land opzoeken en het land 
aan jou tonen. Als ze de juiste verstopplaats van Wonkenstein gevonden hebben, krijgen 
ze als beloning hun kopie van Wonkenstein. 

Extra tip: lamineer de Wonkensteinen en hang er bovenaan een touwtje aan vast. Zo 
hebben de leerlingen onmiddellijk een boekenbladwijzer!



Eindtermen
Muzische vorming – drama 

3.3. De leerlingen kunnen geconcentreerd 
luisteren naar een gesproken tekst 
(verteld of voorgelezen) en die mondeling, 
schriftelijk, beeldend of dramatisch 
weergeven.

Eindtermen
Nederlands – Strategieën 

5.2. De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
luisteren, lezen, spreken en schrijven de 
volgende strategieën inzetten: hun manier 
van luisteren, lezen, spreken en schrijven 
afstemmen op het luister- lees-, spreek- of 
schrijfdoel, en voor spreken en schrijven 
ook op de luisteraar of lezer;

5.4. De leerlingen kunnen bij de eindtermen 
luisteren, lezen, spreken en schrijven 
de volgende strategieën inzetten: het 
resultaat beoordelen in het licht van het 
luister-, lees-, spreek- of schrijfdoel.

Eindtermen
Sociale vaardigheden – Relatiewijzen 

1.2 De leerlingen kunnen in omgang met 
anderen respect en waardering opbrengen.

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren

5. Voordrachtenwedstrijd - Spreken

Vertel de leerlingen dat Robert op zoek was naar Wonkenstein in de bibliotheek. Lees 
pag. 83-86 voor. 

Lees de gedichten van de voordracht voor: Nelson (pag. 203), andere gast (p. 204). 
Vraag de leerlingen naar hun reacties op de gedichten. 

Ga daarna met de leerlingen naar de bibliotheek en laat hen ook op zoek gaan naar een 
gedicht dat hen aanspreekt. 

Toon hen waar ze in de bibliotheek de poëzieboeken kunnen vinden en geef een thema 
voor hun gedicht op (bv. verliefd zijn, lezen, pesten ... )

Geef de kinderen voldoende tijd om het gedicht te lezen en in te oefenen om het voor 
te dragen. Bespreek met hen hoe ze emoties in een gedicht kunnen leggen. 

Organiseer met je klas zelf een voordrachtenwedstrijd. Of maak er een grote 
voorstelling van voor andere klassen en/of ouders. De leerlingen kunnen dan een 
affiche en uitnodiging maken (http://flyerforfree.com/). 

6. Half-half kaft – Beeld

Laat de kinderen eerst hun favoriete boeken meebrengen en de kaft bespreken. Let 
hierbij vooral op de tekeningen die te zien zijn op de kaft. 

De leerlingen kopiëren de kaft van hun twee lievelingsboeken. Ze knippen de kaften 
verticaal in stroken van 1 cm breed. Dan kleven ze (in de juiste volgorde) beurtelings 
een strook van het ene boek naast een strook van het andere boek. Zo heb je een ‘half-
half ’ boekenkaft. Net zoals de cover van Wonkenstein.

Eindtermen
Muzische vorming - Beeld

1.3. De leerlingen kunnen beeldinformatie 
herkennen, begrijpen, interpreteren en er 
kritisch tegenover staan



Eindtermen
Muzische vorming – drama 

3.2. De leerlingen kunnen spelvormen 
waarnemen en inzien dat de juiste 
verhouding tussen woord en beweging de 
expressie kan vergroten.

3.5. De leerlingen kunnen ervaringen, 
gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel.

3.6. De leerlingen kunnen een aan de 
speelsituatie aangepaste en aangename 
spreektechniek ontwikkelen (articulatie, 
adembeheersing, tempo, toonhoogte) en 
verschillende verbale en non-verbale 
spelvormen improviseren.

7. Dramatiseren 

Laat de kinderen in de klas rondstappen. Jij somt verschillende emoties op. Op het 
moment dat jij een emotie zegt, blijven de leerlingen stilstaan en tonen ze die emotie. 
Ze mogen hun omgeving gebruiken (bv. op/rond/onder stoel, bank). 

Kopieer volgende pagina’s en stop ze in een envelop. Op de envelop noteer je de 
emoties. Laat de kinderen nu in groepjes werken: eerst lezen ze aandachtig het stuk 
tekst, nadien mogen ze het stukje dramatiseren met de juiste emotie. 

» Pag. 33-34: kwaad - beschaamd (3/4 personages: Tuffin, Robert en Jana (eventueel nog 
vriendin)) 

» Pag. 36-38: bang (1 persoon: Robert)
» Pag. 41-44: bang en stoer (2 personages: Trevor en Robert)
» Pag. 68-70: benieuwd – verschrikt (4 personages: Trevor/Aaron/Robert en Meneer 

Pang)
» Pag. 80-93: zenuwachtig (3 personages: Trevor/Robert en Jana)
» Pag. 141-143: bang (3 personages: meneer Pang, Wonkenstein en Robert)
» Pag. 150-153: opgelucht – boos (3 personages: Oger, Wonkenstein en Robert)
Laat de kinderen zelf de rollen verdelen en geef hen tips zodat de emoties heel 
duidelijk zijn.

8. Recepten – Creatief schrijven

Het snoepje van Wonkenstein hielp 
Robert en Wonkenstein uit een 
benarde situatie (pag. 144-149). De 
fabriek van Willie Wonka zoekt nieuwe 
snoepjesuitvinders. Bedenk bij wijze van 
sollicitatie zelf een nieuw snoepje en vul 
je sollicitatieformulier in! (Bijlage 3)

9. Straffen – Spreken

Lees pag. 168 voor. Laat de leerlingen eerst spreken over hun eigen ervaringen met 
straf. 

Hang een groen, een geel en een rood A4-blad verspreid op in je klas. Geef nu 
stellingen over straf en laat de kinderen bij hun mening gaan staan (groen=akkoord, 
geel=twijfelt, rood=niet akkoord). Geef stellingen zoals;

» Ik vind het terecht dat Robert straf krijgt.
» Ik vind klusjes doen een goede straf voor Robert.
» ...

Geef de leerlingen daarna deze opdracht: Stel: jullie zijn de ouders van Robert. 
Bespreek klassikaal: 
» Hoe jullie zouden reageren als je je zoon betrapt in het midden van de nacht op 

wegsluipen. 
» Welke straf jullie Robert zouden geven. 

Eindtermen
Nederlands – Schrijven 

4.2. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = beschrijven): een 
oproep, een uitnodiging, een instructie 
richten aan leeftijdgenoten.

Eindtermen
Nederlands - Spreken

2.9. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = beoordelen) het 
gepaste taalregister hanteren als ze op 
basis van vergelijking, hetzij met hun 
eigen mening, hetzij met andere bronnen 
in een gesprek kritisch reageren op de 
vragen en opmerkingen van bekende 
volwassenen



Eindtermen
Nederlands – Schrijven 

4.4. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = structureren): voor 
een gekend persoon een verslag schrijven 
van een verhaal, een gebeurtenis, een 
informatieve tekst;

4.7. De leerlingen kunnen voor het realiseren 
van bovenstaande eindtermen bovendien: 
hun teksten verzorgen rekening houdende 
met handschrift en lay-out.

Eindtermen
Muzische vorming - Beeld

De leerlingen kunnen plezier en voldoening 
vinden in het beeldend vormgeven en genieten 
van wat beeldend is vormgegeven.

Eindtermen
Nederlands - Spreken

2.2. De leerlingen kunnen 
(verwerkingsniveau = beschrijven) het 
gepaste taalregister hanteren als ze:aan 
iemand om ontbrekende informatie 
vragen.

Eindtermen
Sociale vaardigheden - relatiewijzen

1.6 De leerlingen kunnen kritisch zijn en een 
eigen mening formuleren.

Eindtermen
Sociale vaardigheden – 
gespreksconventies

2. De leerlingen kunnen in functionele 
situaties een aantal verbale en niet-
verbale gespreksconventies naleven.

Eindtermen
Sociale vaardigheden – Samenwerking 

3. De leerlingen kunnen samenwerken met 
anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine.

Afsluiting
Toon de kinderen een prent van Wonkenstein. Laat hen eerst nog eens samenvatten uit 
welke boeken deze twee helften komen. 
a. Nadien bedenken ze hun eigen ‘dubbel-hoofdpersonage’. Bespreek: Welk 

personage(s) zou(den) je kunnen aanzetten tot het lezen van een boek? 
 Schrijf een verhaal over hoe jullie elkaar zouden ontmoeten. Beschrijf ook een 

avontuur dat jullie beleven.
b. Laat de leerlingen nu één van hun twee hoofdpersonages kiezen. Dit mogen ze 

namaken in klei of op papier. Bespreek met de klas de afmetingen en de groottes (bv. 
15 cm hoog en 4 cm breed) van de personages. Elk kind krijgt een hompje klei of een 
blad papier.

De helft van de klas maakt de linkerhelft van hun eigen gekozen personage, de andere 
helft maakt de rechterkant van hun eigen gekozen personage. Laat de personages 
drogen.
Maak een carroussel (binnenkring en buitenkring). De kinderen in de binnenkring 
hebben een linkerhelft en de kinderen in de buitenkring hebben een rechterhelft.
Laat de leerlingen kort hun personage voorstellen en een nieuwe naam verzinnen voor 
hun ‘samengevoegd’ personage. Daarna schuiven de leerlingen van de buitencirkel 
1 plaatsje door, zodat ze bij een nieuw iemand komen totdat ze bij elke leerling in de 
binnencirkel geweest zijn. 
Tip: geef een tijdslimiet op (bv. na 2 min rinkelen met belletje = doorschuiven voor 
buitencirkel).
Op het einde van de les wordt er een verkiezing gehouden van de ‘creatiefste’ 
samengevoegde naam. Laat foto’s nemen van de ‘samengevoegde’ personages die uit de 
kast (zie instap) komen. 



Bijlage 1 – Vriendenboek

Naam (P 6)  ......................................................................................................................................

Bijnamen (P 6)  .........................................................................................................................

Zussen/broers + naam (P 14-16) 

 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Vrienden (P 19-20)  ....................................................................................................................................................................................

Beste vriend (P 19) ..............................................................................................................................................................................

Favoriete bezigheden op zaterdag (P 21) ............................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Huisdieren + naam (P 29-31)  ..................................................................................................................................................

  ..................................................................................................................................................

Ouders (P 8) Naam vader  .........................................................................................................................................................

 Beroep vader .................................................................................................................................................

Verzameling (P 57)  ............................................................................................................................................................................. 

School (P 162)  ..............................................................................................................................................................................................

Leesniveau (P 86)  ....................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

Naam 
Bijnamen
Zussen/broers + naam
 .......................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

Vrienden



Bijlage 1  bis - Vriendenboek oplossingen

Naam (P 6): Robert Columbo Baardenbak
Bijnamen (P 6): Bobby, Rob, Ribert
Zussen/broers (P 14-16): Zus= Libby 
 Broer = Kevin (Tuffin)
Vrienden (P 19-20): Trevor, Aaron, Rourk, Jack en Teddy
Beste vriend (P 19): Trevor
Favoriete bezigheden op zaterdag (P 21): Op zaterdag bijeenkomen met vrienden op 
het eiland of op het vieze braakliggende veldje naast mijn huis. Soms graven we putten 
of we voetballen of we praten over de meisjes uit de buurt. En soms dagen we elkaar uit 
om bij Het Afzichtelijke Huis te gaan aankloppen.
Huisdieren (P 29-31): Papegaai: Fred
 Hond: Puck 
Ouders (P 8) Naam vader: Earl 
 Beroep vader: Verkoper van speeltuinspullen
Verzameling (P 57) Thumb buddies
School (P 162): Joseph P. Softrock Middelbare school
Leesniveau (P 86): Gemiddeld 



Bijlage 2



Bijlage 3 - Sollicitatie

De fabriek van Willie Wonka is op zoek naar nieuwe snoepuitvinders.
Voor je sollicitatie moet je een nieuw snoepje uitvinden. Ga de uitdaging aan!

1. Ingrediënten

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

2. Stappenplan: hoe maak ik het snoepje? 

1.  ..........................................................................................................................................................................................................

2.  ..........................................................................................................................................................................................................

3.  ..........................................................................................................................................................................................................

4.  ..........................................................................................................................................................................................................

5.  ..........................................................................................................................................................................................................

3. Naam van het snoepje:  ......................................................................................................................................................

4. Hoe ziet het eruit? 
Teken hier de verpakking van het snoepje en/of het snoepje zelf. 

5. Wat doet het?  ..........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

6. Slogan om reclame te maken

 ....................................................................................................................................................

 .................................................................................................


