Beste leuke, lieve,
creatieve docent.

Het is een lastige tijd,

z

z

x

onder leuke en leer ame e cursies en uitstapjes naar het theater of

filmhuis. Maar helemaal geen film in de klas? Dat laten

w

z

w

e niet gebeuren! Daarom hebben

e een aantal toffe films en opdrachten voor je ver ameld. Alle films en opdrachten in dit

document

w

z

gratis

ijn gratis online beschikbaar om te kijken in de klas. Bij iedere titel vertellen

e je ook meteen hoe lang de film precies duurt en

w

aarom

w

ij de film aanraden.

w

Bij de meeste films is er een bijpassende opdracht beschikbaar, ont
educatiemede

w

y

erkers van o.a. E e, School TV, Cinekid of Taartrovers. Het is natuurlijk

helemaal aan jou of je de film met of

z

vertellen: de opdrachten

De films en opdrachten

w

z

z

onder opdracht aanbiedt, maar

z

w

e kunnen je

ijn ont ettend leuk én leer aam.

z

ijn door verschillende aanbieders afgestemd op de leeftijdsgroep

van de leerlingen. Ook hebben
van Net

ikkeld door de

w

ij al het materiaal nog eens langs de didactische leerlijn

erk Filmeducatie gelegd. Succes gegarandeerd dus :-)

Veel kijkplezier!

PO

Groep 1 & 2

Nijntje de Film
1:03:53 | Aanbieder: School TV | Zonder opdracht

! Nijntje de Film is een lekker lang
verhaal met al je favoriete karakters: Nijntje, Nina, Knorretje,
vader en moeder Pluis en hun hondje Snuffie. In de film zijn ze
op weg naar de dierentuin, en vader en moeder Pluis hebben
Een echte kinderklassieker

z

ook nog eens een speurtocht uitge et met een schat aan het

... #nijntje #dieren #spel

eind

Film bekijken

Evi & Co
08:53 | Aanbieder: Taartrovers

z

,

De e lieve en grappige korte film gaat over Evi haar opa en
over samen

w

bou

z

z

.
"omvalbaan/domino-effectbaan", maar je

ijn en samen leuke dingen doen In de opdracht

je samen een

ou ook een grote feesttafel kunnen maken met tekeningen

.

indien je minder ruimte en materiaal tot je beschikking hebt

#samen #ouderworden
Film bekijken

Opdracht bekijken

Minuscule
02:18 | Aanbieder: Taartrovers | Zonder opdracht

.

Grappige korte film over een ondeugende groene krekel De
insecten met hun grappige geluidjes

,

x

z

:

z

ijn prachtig getekend en

geanimeerd maar e tra bij onder het decor

w

be

egen

z

-

w

aarin

Film bekijken

e

. #dieren

ijn échte close ups van grassprietjes

#planten #krekelgrapjes

z

Groep 3 & 4

Vos en Haas
10:29 | Aanbieder: School TV

z

De e leuke

3

-

D animatie heeft

w w w
el

at

-

eg van een animatie

! Vos en Haas leven met hun

film gemaakt met kleipoppetjes

,

vrienden Uil Ever en Pluim in het bos en beleven daar vrolijke

.

-

en fantasievolle avonturen De opdracht op platform Lesson

.

Up gaat in op het verschil tussen een boek en een animatie

#diereninhetbos #samenzijn
Film bekijken

Opdracht bekijken

Wind
03:49 | Aanbieder: Cinekid
Korte animatie over een land

w

de be

z

w

aar het altijd

haalbaar leerlingen maken een flipboekje
animatie van ongeveer

.

4

:

à

.

aait Hoe gaan

? De opdracht is leuk én

oners om met de e fikse bries

:

w

w

aarmee er een

5 seconden wordt gemaakt. Gewoon

met pen en papier Tip bekijk ook het bijhorende korte filmpje
over een flipboekje

#windgrapjes

Film bekijken

‘Criatura’. #wind #ietsmethogebomen

Opdracht bekijken

Wolkenvanger
16:59 | Aanbieders: Taartrovers & Cinekid
Korte animatie over een dapper jongetje dat

.

w

olken vangt en

... De
wolken willen niet langer opgesloten zitten en breken los. De
film combineert diverse animatiestijlen: van handgetekend en
zoet tot heftig gekleurd en bijna barstend van beweging. Als

met licht en sterren speelt Maar dan gaat het stormen

bijhorende opdracht maken leerlingen

z

elf een thaumatroop

(een moeilijke naam voor een heel eenvoudig stukje draaianimatie :-). #natuur #sterren #wolken #kleurenspektakel
Film bekijken

Opdracht bekijken

Groep 5 & 6

Kop Op
2:10:29 | Aanbieder: School TV

w

Grappige animatie van ont

.

,

erpers en animatoren Job Joris

-

&

Marieke Drie vrienden van verschillende culturele achter
gronden vinden tijdens het buitenspelen een gedumpte

w
w

.

asmachine Wanneer de vrienden in de

w

orden hun hoofden ver

naar huis en leren

w

.

z

.

w

,

astrommel kijken

z
z

isseld Nu moeten

e dingen over elkaar die

e als een ander

e nog niet

isten De uitgebreide bijhorende les gaat dan ook over

anders

z

,

ijn elkaar respecteren en

w

. #resprect

aarderen

#kijkinelkaarshoofd #andersmaargelijkwaardig
Film bekijken

Opdracht bekijken

Florigami
Aanbieder: IFFR

05:37 |

- iets abstracte - animatie over planten die
worstelen om boven de grond te komen. In hun groeispurt
vlechten ze zichzelf tussen en door elkaar heen. De bijhorende opdracht (maak de film af) begint halverwege het
filmpje, houd daar rekening mee. #fauna #kunst
#krachtvandenatuur
Een vrolijke

Film bekijken

Opdracht bekijken

Giovanni en het
waterballet
17:07 | Aanbieder: School TV

z

:

De tienjarige Giovanni heeft een ambitieu e droom hij

w

il als

eerste Nederlandse jongen naar het kampioenschap

y

zw

s nchroon
lenig

w

.

emmen Daarvoor moet hij net

orden als de meisjes in

z zw
ijn

z

o gracieus en

.

emclub Ga in gesprek

met leerlingen over het najagen van je dromen en het verschil

(of juist niet) tussen jongens en meisjes. #gender #jezelfzijn
#dromen #zwemmen
Film bekijken

Opdracht bekijken

Groep 7 & 8

Toen mijn vader een struik werd
| Aanbieder: ZAPP

01:22:40

- wat emotioneel van toon - voor een
regenachtige vrijdagmiddag, De film vertelt een licht absurdistisch verhaal over vluchten en dingen achterlaten. Toda
woont in een bakkerij met haar vader, de beste taartenbakker
van 't land. Maar als haar vader wordt opgeroepen om het
land te verdedigen, verandert alles. De opdracht gaat in op
Lekker lange speelfilm

het verschil tussen het boek en de film en legt op eenvoudige

wz y

. #oorlogmaardananders #bakken #liefde

ij e s mboliek uit

Film bekijken

Opdracht bekijken

Father & Daughter
05:37 | Aanbieder: IFFR

w

Oscar

innende animatie

z

onder dialoog over een vader en

.

dochter die afscheid van elkaar nemen bij een dijk Het meisje

,

,

keert daarna op haar fiets steeds terug naar de plek van het

.

z z

afscheid De e

,

oektocht vader herhaalt

z

ich in verschillende

.

levensfases tot haar vader haar komt ophalen Als opdracht

z

‘een gevoel’ vormgeven in film, in groepjes
met Stop Motion Studio. #vadersendochters #familie
#overlijden #missen
laat je de klas

elf

Film bekijken

Opdracht bekijken

Pony Place
17:07 | School TV

.

Grappige korte film over de digitale struggle Als de kleine

,

Emma haar iPad niet mee mag nemen op vakantie draagt
de

z

.

z

e

org voor haar digitale manege over aan haar oma Oma en

opa duiken in de

w

ereld van hun kleindochter en geven de

.
bijbehorende opdracht is een leuke knutselopdracht: maak je
eigen animatiewiel, een voorloper van de GIF! #games
#ipadspel #opaenomamakenereenpotjevan
manege na de vakantie uitgeput en ontredderd terug De

Film bekijken

Opdracht bekijken

Hoe sluit dit aan op
jouw lessen?

z

(

)

Alle geko en film pje s

z

ijn geselecteerd door Filmhub Zuid en sluiten aan bij de

w

doorlopende leerlijn van het landelijke Net

-

.

erk Filmeducatie De ont

z

,

w

ikkeling van

z

artistiek creatief vermogen en een open onder oekende houding ten op ichte van film

w

.

,
de trefwoorden. De leerling:

staan hier centraal Beleven Ver

,

Beleeft de verschillende manieren
Beleeft

,

z

,

,

oorden Onder oeken Reflecteren Creëren

w

w

aarop films

orden vertoond

z

ijn daarbij

(thuis, op school, in

) en maakt kennis met verschillende soorten films en

een bioscoop in een museum

.

filmmakers

,

w

Ervaart gevoelens gedachten en fantasieën bij het kijken van een film én ver
beschrijft in eenvoudige taal

Vertelt

w

w

at hij

z

oordt en

.

iet en hoort

at er op het gebied van het verhaal

wz

w

ordt

w

z

aargenomen en onder oekt en

(o.a. personage, verhaal). Vertelt
iets over de personages en gebeurtenissen in een film. Vertelt wat er op het gebied
van de vormgeving wordt waargenomen. Omschrijft op informele wijze filmische
technieken en middelen (o.a. animatie, camera en geluid, kleur).
omschrijft op informele

ij e dramatische concepten

Reflecteert en vertelt in eenvoudige
Reflecteert

w

oorden

.

w

.

at hij van de film vindt

z
w

(eenvoudig) verhaal of neemt een
eenvoudige situatie uit de eigen belevings ereld als onderwerp. Experimenteert onder
begeleiding en aan de hand van voorbeelden met eenvoudige vormgeving (bv. stopmotion, schaduwspel, close up, geluid en muziek, kostuum, decor en props).
Kijkt en luistert naar voorbeelden Creëert

elf een

Meer info?
,

-

Filmhub Zuid is het knooppunt voor filmeducatie in Limburg Noord Brabant en Zeeland
Bij de filmeducatiehub leggen
meer

w

w

.

e de nadruk op de rijkdom en de magie van film Wil je

,

eten over de mogelijkheden van filmeducatie in je klas school of filmtheater

,

Bel app of mail ons

@

z

!

.
Brabant
Zeeland: Maaike 06 23 41 54 37
Limburg: Yves 06 48 35 57 21
post

filmhub uid com

&

?

.

