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NFF Educatie

Van 21 t/m 30 september 2016 vindt het Nederlands
Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival
organiseert het NFF een aantrekkelijk en divers
educatief programma voor het basis- en voortgezet
onderwijs: de Kidsbios en het Jongerenprogramma. Het
NFF investeert met NFF School al jarenlang in educatie
om mediawijsheid te bevorderen, de toekomstige
filmtalenten te inspireren en om te investeren in het
publiek van de toekomst. Met succes, want jaarlijks
bezoeken bijna zesduizend leerlingen van binnen en
buiten Utrecht het educatieprogramma. Het NFF werkt
samen met EYE Filmmuseum, schatbewaarder van het
nationaal filmarchief, gids in de wereld van film en al
meer dan veertig jaar ervaringsdeskundige op het
gebied van filmeducatie. EYE biedt landelijk
lesmateriaal voor alle onderwijsniveaus. Bekijk het
onderwijsaanbod van EYE op eyefilm.nl/educatie.

Lesmateriaal

In samenwerking met EYE ontwikkelt het NFF
lesmateriaal dat handvaten geeft bij het voor- en
nabespreken van het filmbezoek in de klas. De leerstof
sluit aan bij kerndoelen 54, 55 en 56 voor het
basisonderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit een
docentenhandleiding en een PowerPoint-presentatie
die getoond kan worden op een digibord. De PowerPoint
bevat links waarop u kunt klikken om een trailer te zien.
Deze docentenhandleiding geeft toelichting op het
lesmateriaal. Het lesmateriaal is bedoeld voor één
lesuur en kan binnen deze tijd worden behandeld. Het is
beschikbaar via filmfestival.nl/educatie. Beschikt u niet
over een digibord? De docentenhandleiding biedt ook
een goede start voor een les en u kunt eventueel ook de
PowerPoint printen als PDF.

Gedrag in de bioscoop

Naar de film gaan is heel leuk, vooral als de bezoekers
zich aan een paar simpele regels houden. Laat de
leerlingen bedenken welk gedrag ze storend vinden
tijdens de film. Maak naar aanleiding van de
onderwerpen die ze aandragen enkele afspraken,
zoals: geen telefoons, geen voeten op de stoelen en niet
hardop praten tijdens de voorstelling. Bespreek samen
welke stappen gezet moeten worden als leerlingen zich
niet aan de afspraken houden.

Meer verdieping?

Speciaal voor het basisonderwijs is er Avonturen in het
Donker; dé lesmethode film van EYE Filmmuseum. Met
een doorlopende leerlijn voor groep 3 t/m 8 van het
primair onderwijs ontdekken leerlingen spelenderwijs
wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film.
Deze lesmap zit vol met opdrachten rondom filmeducatie
en begrijpend kijken en is te gebruiken bij iedere film
die u met de klas kijkt. De map is gratis te bestellen op:
avontureninhetdonker.nl.
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Nederlands Film Festival
Slide 2: Wat is het Nederlands Film Festival (NFF)?
Slide 3: Antwoorden
Het NFF is een festival voor Nederlandse films. Dit
zijn films die in Nederland zijn gemaakt of die door
Nederlandse filmmakers zijn gemaakt. Het NFF
stimuleert de Nederlandse filmcultuur door prijzen
uit te reiken en het publiek kennis te laten maken met
de Nederlandse filmcultuur. Het NFF bestaat al 36
jaar. Op het festival kun je echt van alles zien, zoals
speelfilms, videoclips, documentaires, afleveringen
van televisieseries en games. Er worden zowel korte
films (korter dan 70 minuten) als lange films (langer
dan 70 minuten) vertoond. Maar het NFF is meer dan
alleen filmvertoningen. Er worden ook workshops en
lezingen gegeven door filmmakers en er zijn interviews
met hen. Het NFF is bovendien dé ontmoetingsplek
voor Nederlandse en buitenlandse filmmakers. Het
hoogtepunt van het festival is het Gouden Kalveren
Gala. Hier worden de Gouden Kalveren, de belangrijkste
Nederlandse filmprijzen, uitgereikt aan onder andere
de beste Nederlandse film en de beste Nederlandse
acteurs.

Film in de bioscoop
Slide 4: Als je aan een bioscoop denkt, waar denk je
dan aan?
Slide 5: Antwoorden
Vraag de leerlingen of ze weleens in een bioscoop zijn
geweest en waar ze aan moeten denken bij het bekijken
van een film in een bioscoop.
Antwoordsuggesties:
•
Groot wit doek
•
Donkere zaal
•
Lange rijen met (rode) stoelen
•
Hard geluid / geluid dat van alle kanten komt
•
Samen met anderen een film kijken
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Boekverfilming
Slide 6: Uitleg over boekverfilming
Er zijn veel films die gebaseerd zijn op een bekend
boek. Dit soort films worden ‘boekverfilmingen’
genoemd. Zulke films zetten het verhaal van een boek
om in beelden. Het boekverhaal wordt vaak een beetje
aangepast, zodat er makkelijker een film van te maken
is.
Slide 7: Verschillen tussen een boek en een film
Een film vertelt een verhaal op een andere manier dan
een boek. Vraag de leerlingen of ze verschillen kunnen
opnoemen tussen een boek en een film. Laat daarna
slide 7 zien met de antwoordsuggesties.
Antwoordsuggesties:
•
Het kijken van een film duurt meestal korter dan het
lezen van een boek.
•
In een boek heeft een schrijver meer ruimte om
veel personages en verhaallijnen te introduceren. In
een film is daar meestal geen tijd voor en wordt het
verhaal beperkt tot een handvol personages en één
verhaallijn.
•
In een boek kunnen gevoelens en gedachtes van
personages beschreven worden. In een film moeten
deze uitgebeeld of uitgesproken worden.
•
In een boek is alles mogelijk wat je fantasie maar kan
bedenken. Vele fantasieën zijn echter lastig om te
verfilmen, denk aan mensen die vliegen of dieren die
kunnen praten. Vaak komen er computers aan te pas
om zulke fantasieën te kunnen verfilmen.
Slide 8: Voorbeelden van bekende boekverfilmingen
Op slide 8 staan voorbeelden van boekverfilmingen
van bekende jeugdboeken. Kunnen de leerlingen nog
andere boekverfilmingen opnoemen?
Antwoordsuggesties: Minoes, Dolfje Weerwolfje, Pietje
Bell, Kruimeltje.

MEESTER KIKKER
VRAGEN & OPDRACHTEN
2016, 90 minuten
Regie Anna van der Heide Cast Jeroen Spitzenberger,
Yenthe Bos, Georgina Verbaan
Geschikt voor Groep 3 t/m 6

Synopsis
Als de meester van Sita aan kikkers denkt, gebeurt
er iets geks: hij wordt er zelf één. Pas als hij een vlieg
eet wordt hij weer normaal. Dat zorgt natuurlijk voor
problemen. Op een dag komt hij kletsnat en bang op
school met zijn haar vol kroos. Hij is aangevallen door
een ooievaar. En dat is nog niet alles, het schoolhoofd
heeft een uitgesproken hekel aan kikkers en is juist dol
op ooievaars. Gelukkig weet Sita de meester te helpen.
Zelf kan ze ook wel een vriend gebruiken. Avontuurlijke
familiefilm naar een boek van Paul van Loon.

Vragen & Antwoorden
Slide 9: Korte synopsis en vragen
Lees de synopsis voor en laat de leerlingen de
volgende vragen beantwoorden.
Dat meester Frans soms in een kikker verandert is een
groot geheim. Heb jij ook weleens zo’n groot geheim
gehad?
Meester Frans probeert zijn geheim te bewaren voor het
schoolhoofd. Hoe zou jij dat proberen te doen?
Slide 10: Vragen over het boekfragment en de film
Laat de leerlingen het boekfragment lezen en de
volgende vragen beantwoorden.
Wie zijn de hoofdpersonen?
Antwoord: Meester Frans en Sita (en eventueel Dennis)
Wat is het belangrijkste dat verteld wordt in het
boekfragment?
Antwoord: Meester Frans vertelt aan zijn leerlingen dat hij
soms een kikker is.
Laat de leerlingen de trailer van de film bekijken. Welke
verschillen zien de leerlingen tussen de manier waarop
meester Frans in het boek zijn geheim vertelt en de
manier waarop hij dat in de film doet?
Antwoorden:
•
In het boek vertelt meester Frans zijn geheim aan de
hele klas. In de film vertelt hij het alleen aan Sita.
•
In het boekfragment verandert meester Frans niet in
een kikker. In de film verandert hij midden in de klas
in een kikker, waardoor de rest van de klas ook zijn
geheim weet.
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Opdracht: Storyboard
Slide 11: Storyboard opdracht
Laat de leerlingen het boekfragment nog een keer
lezen. Vertel ze dat ze een storyboard gaan maken.
Een storyboard is een soort stripverhaal. Er is voor elk
stukje van het verhaal een afbeelding waarop te zien is
hoe dit stukje verhaal eruit gaat zien in de film. Als de
leerlingen zelf het boekfragment zouden verfilmen, hoe
zou het er dan uit zien? Laat de leerlingen het
storyboard op 6 vlakken wit papier maken en laat ze
onder de vlakken omschrijven wat er in het beeld
gebeurt.
Voor meer informatie en opdrachten over het thema
boekverfilming, zie het katern ‘Special Boekverfilming’ van
Avonturen in het Donker.

Boekfragment
Meester Frans haalde een keer diep adem, alsof hij een
flinke duik in het diepe ging maken.
‘Wacht,’ zei hij. ‘Eerst moeten jullie zweren dat jullie
mijn geheim zullen bewaren.’
‘Dat zweren we, meester,’ riep de hele klas. Dennis
zuchtte.
‘Als u het nou niet vertelt, wil ik het niet eens meer
weten, hoor!’
‘Oké, Dennis, hier komt mijn geheim. Soms… ben ik een
kikker.’
Alle kinnen zakten omlaag. Meester Frans keek tegen
twintig open monden aan. Hier en daar zag hij
kiezen met gaatjes. In Annemaries mond blikkerde haar
beugel. Jaap miste een voortand. En bij Dennis zag hij
duidelijk een roze kauwgom achter zijn kiezen zitten.
‘Monden dicht, het tocht hier,’ zei meester Frans. Alle
monden klapten dicht.
‘Wat zei u nou precies, meester?’ vroeg Dennis, terwijl
hij aan het staartje op zijn achterhoofd trok.
‘Ik zei: monden dicht, het…’
‘Nee, daarvoor! Van die kikker,’ zei Dennis.
Meester Frans glimlachte.
‘O, dat! Soms ben ik een kikker.’
Sita keek hem met grote ogen aan. ‘Echt waar,
meester? Houdt u ons niet voor de gek?’
Meester Frans schudde zijn hoofd. ‘Serieus echt eerlijk
waar!’
Het was natuurlijk even stil in de klas. Het gebeurt niet
elke dag dat iemand je vertelt dat hij soms een kikker
is. Volwassenen zouden waarschijnlijk meteen in lachen
zijn uitgebarsten.
De kinderen keken naar meester Frans.
Ze waren
allemaal dol op hem.
Hij had altijd goede zin, hij gaf leuk les en hij deed in de
pauzes vaak mee met spelletjes op het schoolplein.
Hij had nog nooit tegen hen gelogen. Het was moeilijk
om te denken dat hij nu niet de waarheid sprak.
Ze wilden hem best geloven.
Maar toch, een kikker, dat kon haast niet. De meester
zag er ook helemaal niet kikkerachtig uit, vond Sita.
Bron: Paul van Loon. Meester Kikker. Tekeningen van
Hugo van Look. 28e druk, 2013. Uitgeverij Leopold,
Amsterdam.

