DOCENTENHANDLEIDING
LESMATERIAAL

KIDSBIOS

NFF Educatie
Van 23 september tot en met 2 oktober 2015 vindt het Nederlands
Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Tijdens het festival
organiseert het NFF jaarlijks een aantrekkelijk en divers
educatief programma voor het basis- en voortgezet onderwijs: de
Kidsbios en het Jongerenprogramma, respectievelijk met
filmvoorstellingen inclusief nagesprekken met cast en crew,
workshops film maken en deelname aan het Junior Kalveren
Gala. 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 ruim vijfduizend leerlingen
uit Utrecht en omgeving het educatieprogramma.

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

Gedrag in de bioscoop
Het is heel leuk om naar de film te gaan, 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 concrete 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
(vriendelijk vragen te stoppen, begeleider vragen om in te
grijpen).

Meer verdieping?
Bestel gratis de map Avonturen in het Donker van EYE!
Avonturen in het Donker is een duurzame lesmethode over
film; hij blijft jaar in jaar uit inzetbaar. Met een doorlopende
leerlijn voor groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs ontdekken
leerlingen spelenderwijs wat er allemaal bij het maken van een
film komt kijken. Deze lesmap zit vol met opdrachten rondom
filmeducatie. De map is te bestellen via:
www.avontureninhetdonker.nl
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Nederlands Film Festival
Slide 3: Wat is het Nederlands Film Festival?
Antwoorden (te zien op slide 4):
•

Nederlandse films

•

Korte én lange films

•

Interviews, workshops, lezingen, filmfeesten

•

Gouden Kalveren: prijzen voor de beste films, acteurs

•

Ontmoetingsplek voor filmmakers

Film in bioscoop
Slide 6: Waar denk je bij een bioscoop aan?
Antwoorden (te zien op slide 7):
•

Heel groot doek

•

Geluid komt van alle kanten

•

Samen met anderen film kijken

•

Donker

Soorten film
Slide 8:
Welke soorten film ken je en wat zijn de verschillen?
Antwoorden (te zien op slide 9, 10 en 11):
Documentaire
Films zijn er in alle soorten en maten. In de beginjaren van
film werd de nieuwe techniek gebruikt om de werkelijkheid te
registeren: de essentie van een documentaire. Kenmerken van
een documentaire is dat de personages echt bestaande mensen
zijn (in plaats van acteurs) en dat het leven wordt getoond zoals
het is. Zoals de documentaire bestaat, is er echter al discussie
of dat wel mogelijk is.
Fictie (speelfilm)
Al vrij snel werden ook de verhalende mogelijkheden van film
ontdekt en ontstond de speelfilm / fictie, die een fictieve versie
van de werkelijkheid biedt. Boekverfilmingen zijn een bekend
onderdeel van speelfilms / fictie.
Animatie
Het kenmerkende van een animatiefilm is dat letterlijk alles
mogelijk is en dat er een spel met beweging wordt gespeeld:
tekeningen of poppen die normaal niet in staat zijn om te
bewegen, kunnen dat in animatie wel.
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KORT BLOK 2
VRAGEN & OPDRACHTEN
Johan 2014, 17 minuten
Regie Sjoerd Niekamp Hoofdpersonage Johan
Documentaire over scout Johan die worstelt met heimwee. Voor
het eerst gaat de jonge puber mee op kamp, waar de
sms-hotline met zijn moeder en gefantaseerde peptalk van zijn
held Rambo hem op de been houden.

School vol vissen 2014, 15 minuten
Regie Margot Schaap Hoofdpersonage Hugo
Documentaire over de dertienjarige Hugo die zich helemaal
thuisvoelt in de wereld van schoonspringen en diepzeevissen,
maar zijn draai nog moet vinden in de brugklas.

Giovanni en het waterballet 2014, 17 minuten
Regie Astrid Bussink Hoofdpersonage Giovanni
Documentaire over de tienjarige Giovanni die als eerste jongen
wil deelnemen aan het Nederlands kampioenschap
synchroonzwemmen. Zijn droom is binnen handbereik; nog één
belangrijk examen moet hij halen.

Kroost 2014, 10 minuten
Regie Willem de Beukelaer Cast Maylin van Putten, Faas Wijn,
Daniël Boissevain
Tragikomische actiefilm zonder dialoog, waarin een kinderlijke
pesterij tussen broer en zus uitmondt in een kleine oorlog.
Regiedebuut van stuntcoördinator Willem de Beukelaer.

Vragen & Antwoorden
Slide 13:
Bekijk de trailers van de films.
Wat voor soorten films denk je dat dit zijn?
Antwoord: Johan: documentaire, School vol vissen: documentaire,
Giovanni en het waterballet: documentaire, Kroost: fictie.
Wat zijn de verschillen tussen de films?
Welke film spreekt jou het meest aan?

Opdracht Filmposter
Slide 14:
Elke film heeft een filmposter. In dit blok zitten 4 films. Laat de
leerlingen één film kiezen waarbij ze een poster maken.
Tips:
• Laat de trailers zien en laat de leerlingen hier goed op letten.
• Lees de synopsis van de films voor aan de leerlingen.
• Zorg dat de leerlingen de titel van de films en de regisseurs
op de poster zetten!
• Laat de leerlingen na afloop hun filmposter vergelijken met de
originele filmposters (zie slide 15 t/m 18).
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