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De Hoofdpersonen
- Matilda
- Mr & Mrs Wormwood
- Miss Honey
- Miss Trunchbull
- Lavender
Korte (karakter) beschrijving van Matilda
Matilda is een hoogbegaafd meisje van 5 jaar oud, ze gaat pas naar school maar ze kan al boeken voor volwassenen
lezen, en ze kan ook al heel goed rekenen. Maar Matilda’s ouders, Mr & Mrs Wormwood, hebben geen aandacht voor
Matilda, en ze denken dat ze een stom dom kind is. Terwijl Matilda eigenlijk slimmer is dan hun.
Wat wil de hoofdpersoon bereiken?
Matilda wil zo veel mogelijk leren, en ze wil dat haar ouders haar respecteren en met rust laten. Dit lukt, want door
haar juf, Miss Honey, gaat Matilda naar een hogere klas toe. En haar ouders laten haar ook met rust, want die
vertrekken naar Spanje, zonder Matilda, omdat Matilda niet mee wil, ze blijft dan bij Miss Honey wonen.
Thema
Hoogbegaafde kinderen
Korte Samenvatting
Matilda, een hoogbegaafd meisje van 5 jaar oud, wordt niet gerespecteerd door haar ouders. Haar ouders denken
dat ze dom en vervelend is. Daarom haalt Matilda allemaal streken uit bij haar vader, die denkt dat hij slim is, maar
hij heeft niet eens door dat Matilda degene is die dat doet. Als Matilda naar school gaat, ontdekt Miss Honey al snel
dat Matilda hoogbegaafd is, daarom wil ze haar naar een hogere klas laten gaan. Ze gaat naar de directrice, Miss
Trunchbull, maar Miss Trunchbull is een zeer gemene vrouw die kleine kinderen haat, dus ze laat dit niet toe. Miss
Trunchbull gooit kinderen door het raam en zulke soort dingen.. Als ze op een dag met Miss Honey meegaat naar
haar huis om een kopje thee te drinken, ziet ze dat Miss Honey heel arm is, en dat ze in een piepklein huisje woont. Na
een lang verhaal blijkt dat dat komt door Miss Honey’s tante, Miss Trunchbull. Omdat Matilde Miss Honey zo’n lieve
juf vindt, wil ze haar helpen. Matilde heeft een gave dat ze dingen kan laten zweven, dus als Miss Trunchbull in hun
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klas komt, laat Matilda het krijtje zweven, en een tekst op het bord schrijven, waar Miss Trunchbull van schrikt, zodat
ze verdwijnt en nooit meer terugkomt. Hierdoor kan Miss Honey in het huis van (haar tante) Miss Trunchbull wonen,
en is ze niet meer arm. Na een aantal dagen krijgt Matilda te horen van haar ouders dat ze naar Spanje gaan
verhuizen, maar Matilda wil absoluut niet mee. Ze vraagt aan Miss Honey of ze bij haar mag wonen, dat vind ze wel
goed en Matilda’s ouders vinden dat ook goed. Nu woont Matilda bij Miss Honey en heeft ze geen last meer van haar
ouders.
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