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SPELREGELS DE GROTE REMBRANDT 

 
 

Benodigdheden: 
 
• Blokuur. 
• Digibord of het spelbord kleurprint  A3-formaat zoveel als het aantal leeskringgroepen. 
• Verschillende kleuren Post-it voor iedere leeskringgroep bij wijze van pion over het digibord-

spelbord schuiven.  
• U kunt als alternatief ook dobbelstenen en pionnen lenen uit een ander bordspel en ‘gewoon’ 

ouderwets op de tafels spelen op een kleurenprint-kopie op A3 formaat. U kunt dan het spel spelen 
met één bord, waarbij iedereen er in groepen omheen zit. Maar u kunt ook simultaan spelen: iedere 
groep heeft dan een eigen spelbord met post-its of pionnen. De deelnemers zetten de pionnen op 
afroep van de spelleider dan gelijktijdig aan alle tafels op het hetzelfde spelvak.  

• De leeskringen  vermengen zich bij het spel. In iedere leeskring zit tijdens het spel een 
vertegenwoordiger uit de andere leeskringen, zodat per ‘nieuwe’ leeskringgroep alle fictieboeken en 
spelkaarten in een groep zijn vertegenwoordigd.   

• Wijs voor de gehele groep een tijdbewaker aan. Per kaart vijf minuten overlegtijd en uitwisselen.  
De groep wijst ook een spelleider aan, die de post-it als pionnen verplaatst op  het digibord en de 
spelkaarten toekent aan iemand van de leeskring die de spelkaart heeft gemaakt. Let u erop dat 
deelnemers uit verschillende speltafels aan de beurt komen.  

• Spelkaarten en kopieën van spelkaarten, zodat alle leerlingen daarna de spelkaarten hebben voor 
het eigen leesdossier.  

• Dobbelstenen. 
• Zak Marsjes voor de hele klas als prijs. 

Het spel kan op de volgende manier worden getoond:  
- Vertoon het spel op het digibord of kopieer het spelbord op A3 formaat per leeskring.  
- Stel het scherm, indien nodig, zo in dat het hele spel, dus inclusief de tekst in het pop-up-scherm bij 

vakje X op het scherm passen. Dit kan  door de menubalk met een druk op de F11-toets te 
verwijderen en / of door rechts onderaan op  het  scherm in te zoomen op 75%.  

- Heeft u niet het hele spel op het scherm dan is scrollen nodig. In dat geval blijven de ‘post-it-
pionnen’ niet in de vakjes waar ze horen. Gewoon uitgeprint kunt u werken met pionnen. Dat gaat 
ook prima.  

• Iedere groep vertegenwoordigr een post-it. Plak de post-it's op het digibord. In plaats van het gebruik 
van post-it's kunnen leerlingen ook  op een briefje de stand bijhouden.  

- De groepen gooien per toerbeurt met de dobbelsteen.   
 Verplaats een post-it steeds overeenkomstig het aantal ogen van de worp.  Komt een pion op een 

vak met een rode pointer, dan verschijnt er een afbeelding met een verwijzing naar de spelkaart. 
 Een vertegenwoordiger van die leeskring, uit de groep dus die de kaart heeft gemaakt, geeft toelichting bij de 

spelkaart. En indien van toepassing wordt een doe-activiteit uitgevoerd.  
Wie het eerst komt op nummer 63  ‘wint’.  



 


