
Workshopbundel 'het
Heerlijke eiland 

van Koning Torelore'

Samen dromen van een
droomsamenleving

(2u)



Beste begeleider, leerkracht

Welkom in Hanenbos!
In Hanenbos verblijf je in alle rust en
geniet je van maximaal comfort. 
Hier verblijven en je bent er eens
even helemaal tussenuit.
Het verblijfs- en vormingscentrum
Hanenbos ligt midden in de natuur
en  ver weg van de klas, het werk of
thuis. 

Dit workshopmateriaal hoort bij de
nieuwe expo ‘Het heerlijke eiland
van koning Torelore’: een verhaal
geschreven door Sylvaine Hinglais en
geïllustreerd door Tom Schamp. 
In de tentoonstelling wandel je door
een origineel verhaal over diversiteit,
mensenrechten en
verdraagzaamheid, verpakt in een
fantasierijk sprookje. Laat je leiden
door de wijze woorden van koning
Torelore 'Als u niet om kunt met
andere gewoonten, dan kunt u beter
niet reizen' en vat je reis doorheen de
gedetailleerde illustraties aan.

Voor deze workshopopdrachten
besloten we te werken rond
verschillende mensenrechten die ook
in het illustratieboek aan bod komen.
Op deze manier kan je met je groep
op een speelse en laagdrempelige
manier werken rond thema’s zoals
gender en diversiteit, geweld en
burgerrechten.

Benieuwd?

Vraag aan het onthaal naar onze
workshop-box en schatkist en ga zelf
met je groep aan de slag in je lokaal.
In dit bundeltje vind je een
gedetailleerde uitwerking van
verschillende opdrachten rond
burgerrechten
en het ontwerpen van een
droomsamenleving.

Veel plezier gewenst!



3. Verder in de koffer vind je verschillende voorwerpen: een
papfles, een paar laarzen, een schild, een ridderhelm, een
zwaard, een riem, een ketting, een bloem, een enkeljuweeltje,
een waaier en plastic groenten.

2. In de koffer vind je nog een andere envelop. Hierin vind je
de namen en beschrijvingen van de hoofdpersonages van
het boek (bijvoorbeeld ‘Koning Torelore’ of ‘altijd in pyjama’).

-> Leg als begeleider de afbeeldingen
van de hoofdpersonages verspreid in
de ruimte (1). 

-> Verdeel de voorwerpen, namen en
beschrijvingen onder de kinderen
(2+3).

-> Vraag hen om dit voorwerp, de
naam of beschrijving te plaatsen bij
de afbeeldingen van de personages
die je in de ruimte hebt verspreid
(1+2+3).

-> Bespreek in groep waarom ze deze
keuzes hebben gemaakt. Waarom
vinden ze de gekozen voorwerpen, de
namen of beschrijvingen passen bij
het uiterlijk van de personages?

1. In de koffer vind je een envelop met afbeeldingen van de
hoofdpersonages van het illustratieboek ‘Het heerlijke eiland
van Koning Torelore’. Koning Torelore / papfles en

laarzen / altijd in pyjama

Koningin Torelore / schild en
ridderhelm  / hoofd van het leger

Aucassijn / zwaard en riem/
Franse ridder

Nikolet / ketting en bloem /
Afrikaanse prinses

Merliflet / enkeljuweel en waaier /
kamermeisje

Extra: plastic groenten. Deze horen niet
echt bij een specifiek personage, maar
kunnen wel gelinkt worden aan de
groente oorlog in het boek. De koningin
staat hierbij aan het hoofd van het leger. 

Deze opdracht vormt het startpunt van de
workshop en is, los van op welk thema je verder
de klemtoon wil leggen, de eerste opdracht die
je in je groepje zal uitvoeren. 
Nadien kan je ervoor kiezen om te werken rond
de thema's ‘gender en vooroordelen’,
‘geweldloos geweld’ of ‘samen dromen van een
droomsamenleving’. Ben je helemaal geprikkeld?
Je kan uiteraard ook alle opdrachten van deze
thema's uitvoeren!

Inleidende
opdracht

Oplossing



Leeftijd
Ca. 6-13 jaar

Tijdsduur
2 uur

Materiaal 
(vraag hiervoor aan het onthaal naar de extra
workshop-box)
Blauw papier, wit en gekleurd papier, scharen,
lijm, lijmpistool en onderlegger, tape, wol,
kleurpotloden, stiften, 3D-materiaal zoals potjes,
lege verpakkingen, kurkjes en dopjes, … .

Op Het heerlijke eiland van Koning Torelore is het goed vertoeven.
Iedereen is er welkom en er wordt in vrede samengeleefd. Het is
een eiland vol liefde waar een overvloed aan voedsel is. Zoveel
zelfs dat er geen oorlog wordt gevoerd door te vechten, maar
door groenten naar elkaar te gooien! Het land met de meeste
vangst, wint de oorlog. Nadien volgt er een groot feest met de
lekkerste groentesoep.

Samen dromen 
van een
droomsamenleving

Neem met de hele groep een kijkje naar de
twaalf illustraties die je in de koffer vindt.
Waarover denken ze dat het verhaal
gaat? Waarom zou het zo’n heerlijk eiland zijn
om te wonen? 
Op welke prenten zien jullie jullie voorwerpen?
Bij welk personage horen deze voorwerpen?
Komt dit overeen met wat je had verwacht? 
Waarom wel/ niet?

De papfles staat niet afgebeeld, maar hoort bij illustratie 8
waar de wieg op afgebeeld staat.

ILL. 1: Dit is het heerlijke eiland van Koning Torelore.
ILL. 2: Wie denk je dat op de berg in het paleis zou wonen? 
Koning Torelore woont hier.

ILL. 4: De koning is net bevallen van een zoontje en is ontzettend moe.
Hij krijgt nieuws van zijn dienstmeisje Merliflet dat er twee
schipbreukelingen gestrand zijn. Wat is een schipbreukeling? Wat is een
vluchteling? Waarom vluchten mensen hun land uit?

ILL. 5 en 6: Aucassijn en Nikolet zijn verliefd en willen met elkaar
trouwen. Omdat dit niet mocht, zijn ze gevlucht en toen hun boot vernield
werd in een storm, kwamen ze aan op het Heerlijke eiland van Koning
Torelore. Wie van jullie is er verliefd?
Waarom zouden ze niet mogen trouwen? Kan jij je voorstellen dat je niet
zou mogen trouwen met de persoon waar je verliefd op bent? 

Ze mogen niet trouwen met elkaar omdat ze in een andere God geloven
en in een ander land geboren zijn.
Gelukkig mag je op het Heerlijke Eiland trouwen met wie je maar wil! 
Als je die persoon maar graag ziet.

ILL. 7: Geloven jullie in God? Moesten jullie zelf een god kunnen
verzinnen, waarvoor zou die dan staan? Op het Heerlijke eiland van
Koning Torelore geloven ze in verschillende godinnen: die van de
bomen, de bloemen, de zee, de dieren. Daarom zorgen de bewoners van
het eiland erg goed voor alle planten en dieren.

Denk: 
bespreking van het boek



Wat vinden jullie van dit verhaal? Hoe is dit de
wereld op zijn kop? Als je dit vergelijkt met
hoe wij in België leven, je je op school moet
gedragen, er oorlog wordt gevoerd?
Wat zou je fijn vinden op jouw eiland dat ook zo
is op het Heerlijke eiland van Koning
Torelore? (vb de vrouwen vechten en de mannen
blijven thuis bij de kinderen, iedereen kan
met iedereen trouwen, zelfs andere dieren, oorlog
zonder vechten, je mag je kleden zoals je
wil, de natuur is er erg belangrijk, …).



Geef de kinderen individueel de tijd om een
lijstje te maken met wat voor hen een
droomeiland zou zijn om op te wonen. Wat
moeten de bewoners zeker hebben van rechten?
Stel dat de kinderen het bijvoorbeeld belangrijk
vinden dat de bewoners moeten kunnen
leren, dan is de aanwezigheid van een school of
bibliotheek misschien nodig. Bij het recht op vrije
tijd zullen er allicht andere gebouwen gecreëerd
worden zoals een muziekacademie of sportzaal.
Laat hen inspiratie halen uit hoe er geleefd
wordt op het Heerlijke eiland van Koning
Torelore. Stimuleer de kinderen om fantasierijke
ideeën op te schrijven. Geef hen hiervoor 2
minuten de tijd.

Speel met de kinderen het spel ‘ik ga op reis en
ik neem mee’, maar dan in de vorm van ‘ik bouw
een (ei)land en daar is’. Elk kind vult het lijstje
luidop aan volgens de spelregels van ‘ik ga op
reis’ en mogen hiervoor hun lijstje gebruiken (dit
betekent dat de kinderen de ideeën van de vorige
klasgenoten moeten herhalen en aanvullen met
een nieuw idee. Een idee mag geen tweemaal
voor komen).

Laat de kinderen samen een eiland vormgeven
op een grote kaart waarin al hun ideeën van
‘ik bouw een (ei)land en daar is’ verwerkt zijn. Dit
doe je door het stevig blauwe papier aan elkaar
te kleven tot één grote map waarop de kinderen
hun eiland bouwen.
Hiervoor kunnen ze 2D- met 3D-elementen
verwerken (vb. tekenen en kleuren combineren
met bouwen d.m.v. het aanwezig materiaal).
Opgelet: het lijmpistool mag enkel bediend
worden door de volwassen begeleider zelf!

Doen:
Ik bouw een
eiland en daar is

Tip! Je kan ook met je groep in het bos
een heerlijk eiland maken met materiaal
dat je in de natuur vindt.

Bespreek tenslotte in groep wat er
allemaal op hun eiland te zien valt en
waarom deze dingen zeker niet
mochten ontbreken op hun heerlijke
eiland.


