DOCENTENHANDLEIDING
LESMATERIAAL

KIDSBIOS

BA S I S O N D

ERWIJS

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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Animatie
Slide 6: Uitleg over animatie
In een animatiefilm zijn figuren te zien die getekend
of gemaakt zijn voor de film. De figuren in animatie
kunnen op heel veel manieren gemaakt worden. Ze
kunnen bijvoorbeeld getekend zijn met de hand of op
de computer. Maar de animatiefiguren kunnen ook
poppen van klei, wol of zelfs Legosteentjes zijn. Van de
figuren worden heel veel beelden gemaakt waarop ze
steeds een klein beetje anders bewegen. Wanneer deze
beelden achter elkaar worden afgespeeld, lijkt het alsof
de figuren echt bewegen. Het leuke aan animatiefilms
is dat eigenlijk alles mogelijk is. Dieren en planten
die kunnen praten, mensen die in een ander persoon
kunnen veranderen, het kan allemaal in animatiefilms!
Er wordt in films dan ook vaak animatie gebruikt
wanneer de films gaan over dingen die in het echte
leven niet kunnen.
Slide 7: Voorbeelden van verschillende
animatietechnieken
Slide 8: Uitleg over het maakproces van Woezel & Pip
Laat de leerlingen het filmpje op slide 8 zien. Daarin
wordt uitgelegd hoe de animatiefilm Woezel & Pip
Op zoek naar de Sloddervos! is gemaakt. Laat de
leerlingen na het zien van het filmpje de volgende
vragen beantwoorden.
Ken je Woezel en Pip al?
Welke andere animatiefilms ken je?
Antwoordsuggesties: Trippel Trappel Dierensinterklaas,
Wallace & Gromit, Inside Out, Minions.
Kijk je weleens animatiefilms?

WOEZEL EN PIP OP ZOEK
NAAR DE SLODDERVOS!
VRAGEN & OPDRACHTEN
2016, 70 minuten
Regie Patrick Raats Cast Rijk Aardse,
Munaycha Draaibas, Johnny de Mol
Geschikt voor Groep 1 t/m 4

Synopsis
De beroemde vriendjes Woezel & Pip beleven voor het
eerst een avontuur op het witte doek. In deze kleurrijke
animatiefilm spelen de hondjes samen in de Tovertuin,
maar daarbij verliezen ze iets belangrijks uit het oog.
Hun spullen zijn opeens verdwenen - ook het mooie
verjaardagscadeau voor de Wijze Varen. Om alles terug
te vinden moeten Woezel & Pip met hun vriendjes op
zoek naar de gevaarlijke Sloddervos, wat nog niet zo
gemakkelijk blijkt te zijn. Een vrolijke film over
vriendschap voor de allerkleinsten.

Vragen & Antwoorden
Slide 9: Korte synopsis en vragen
Lees de synopsis voor aan de leerlingen en laat ze de
volgende vragen beantwoorden.
In de film zijn Woezel en Pip hun spullen kwijtgeraakt
en gaan ze op zoek naar de Sloddervos om de spullen
terug te halen. Ben jij weleens spullen kwijtgeraakt?
Hoe heb je ze weer teruggevonden?
Slide 10: Vragen over de trailer
Laat de leerlingen de trailer van de film bekijken en de
volgende vragen beantwoorden.
Wat voor soort animatie denk je dat dit is?
Antwoord: Getekende animatie
Welke dingen kunnen in de film, doordat het
geanimeerd is, maar kunnen niet in het echte leven?
Antwoord: Pratende dieren (Woezel, Pip, hun vriendjes),
pratende planten (Wijze Varen, Tante Perenboom)
Over welke dingen die in het echte leven niet kunnen
zou jij een animatiefilm willen maken?
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Opdracht: Flipboekje
Slide 11: Opdracht flipboekje en voorbeeldfilmpje
Benodigdheden: stiften, potloden, gummen,
notitieblokjes (post-its). Of print de werkbladen op
pagina 6 en 7 uit en maak daar een boekje van door de
vlakken uit te knippen, op elkaar te leggen en vast te
nieten.
De leerlingen gaan een eigen animatiefilmpje maken in
de vorm van een flipboekje. Een flipboekje is een
eenvoudige manier om zelf bewegende beelden te
maken. Laat de leerlingen hiervoor op ongeveer 12
kleine vellen papier tekeningen maken. Zorg ervoor dat
elke tekening steeds een klein beetje anders is dan de
vorige. Let er op dat de tekeningen niet te moeilijk zijn,
want ze moeten steeds opnieuw getekend worden. De
leerlingen kunnen bijvoorbeeld een cirkel tekenen die
steeds groter wordt. Tenslotte flippen ze met hun duim
langs de tekeningen. De tekeningen gaan bewegen en
worden een kort filmpje!
Voor meer informatie en opdrachten over het thema
animatie, zie het katern ‘Animatiespecial’ van Avonturen in
het Donker.
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