NFF
DOCENTENHANDLEIDING
MEES KEES LANGS
DE LIJN
NFF Educatie
Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet
filmeducatie als een belangrijke pijler en biedt daarom
elk jaar tal van schoolvoorstellingen, workshops en
evenementen voor het primair en voortgezet onderwijs,
voor leerlingen én docenten. Het NFF investeert al
jarenlang in educatie om mediawijsheid te bevorderen,
de toekomstige filmtalenten te inspireren en om te
investeren in het publiek van de toekomst.

Lesmateriaal
In samenwerking met EYE Filmmuseum ontwikkelt het
NFF lesmateriaal dat handvaten biedt 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 bestaat uit een docentenhandleiding en een
Powerpoint, die getoond kan worden op het digibord. De
PowerPoint bevat informatie en vragen over het festival,
filmsoorten en genres, een link naar de filmtrailer en
vragen en opdrachten over de film die de klas gaat bezoeken. De docentenhandleiding geeft een toelichting op
het lesmateriaal. Beschikt u niet over een digibord? Deze
docentenhandleiding biedt een goede opzet voor een les
over film. Het lesmateriaal is bedoeld voor één lesuur en
kan binnen deze tijd worden behandeld.

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?
Ga in de klas aan de slag met de lesmethode film voor
groep 3 t/m 8: Avonturen in het donker. De methode
is inzetbaar bij alle films die je met de klas kijkt, in de
bioscoop of op school, en gaat in op filmaspecten als
geluid, camera, acteren en nog veel meer. Leerlingen
leren spelenderwijs meer over beeldtaal en ontdekken
de kunst van het kritisch kijken. Avonturen in het Donker
is ontwikkeld door EYE Filmmuseum en te bestellen op
www.avontureninhetdonker.nl
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...............................................................
Wat is het Nederlands Film Festival?
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 37
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
“Als je aan een bioscoop denkt, waar denk je dan aan?”
Vraag uw 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

INLEIDING
Filmverhaal
Om een speelfilm te maken, is er allereerst een verhaal
nodig. Het filmverhaal staat beschreven in een scenario.
Een groot verschil tussen filmverhalen en tekstverhalen
(boeken) is dat gedachten en gevoelens niet altijd met
woorden uitgelegd worden maar dat het zichtbaar wordt
op beeld.
De structuur van een filmverhaal lijkt erg op die van een
tekstverhaal. Eenvoudig gezegd bestaat een verhaal uit
drie delen:
• Begin: hier wordt vertelt waar het verhaal uiteindelijk
om draait. Wie de hoofdpersonen zijn en wat er aan de
hand is.
• Midden: de hoofdpersoon krijgt te maken met
tegenslagen en obstakels die hij moet zien te
overwinnen. Dit creëert spanning waardoor je wilt
blijven kijken.
• Eind: de ontknoping! Maar eerst is er vaak een
confrontatie met de tegenstander van de hoofdpersoon.
Soms heeft een film een open einde. Dan laat de
filmmaker je niet alles zien en kun je zelf verder
fantaseren over hoe het afloopt.
[Uit: Avonturen in het Donker]

Begrippenlijst
Storyboard = soort stripverhaal van wat er gebeurd
in het script
Script of scenario = ander woord voor een filmverhaal
Dialoog = tekst die acteurs tegen elkaar uitspreken
Scène = een stuk uit de film waarin tijd, plaats en
handelingen bij elkaar horen
Cliffhanger = een spannend slot van een scène of
hoofdstuk, waarin het niet duidelijk is hoe het zal
aflopen

MEES KEES LANGS
DE LIJN
VRAGEN EN OPDRACHTEN
Mees Kees langs de lijn
2016, 79 minuten
Regie: Aniëlle Webster
Cast: Leendert de Ridder, Jelle Stout, Ole Kroes, Sanne
Wallis de Vries

Voorfilm: Kringloop
2017, 2 minuten

Leerdoelen:
• Leren over film: verhaal - opbouw van een verhaal
en het toepassen deze kennis op een storyboard /
fotoverhaal
• Leren over talenten en beroepen

Synopsis / samenvatting
In de 4e Mees Kees-film zit klas 6b midden in de
schoolvoetbalcompetitie. Ook al is Tobias beslist geen
nieuwe Messi, met Mees Kees als voetbalcoach is het
toch erg leuk. Maar wat is wél zijn talent? De rest van
de klas weet wel het antwoord op Mees Kees’ vraag wat
ze later willen worden. Als de meester plotseling uitvalt
en de dictatoriale Dreus het trainingsstokje overneemt,
weet Tobias het helemaal niet meer.

Vragen over synopsis:
• Wie kent de boeken van Mees Kees? Welke kun je
opnoemen?
(o.a. Mees Kees – een pittig klasje, op de kast, op kamp, de
sponsorloop, op de planken)

• Wie heeft er al eens een film over Mees Kees gezien?
Waar ging die film over?
(bijv. Mees Kees, Mees Kees op kamp, Mees Kees op de
planken)

• De kinderen in de klas van Mees Kees moeten
nadenken over wat hun talent is. Wat zijn jouw talenten?
Wat zijn talenten van jouw klasgenoten?

MEES KEES LANGS
DE LIJN
VRAGEN EN OPDRACHTEN
Vragen naar aanleiding van de trailer:
Trailer: Mees Kees langs de lijn
• Hoe zou jij uit de tijdmachine van het 2037 project
komen? Wat wil jij later worden?
• In een trailer wordt er een voorproefje gegeven van de
film. Wat zie je allemaal?
(Wie zijn er de hoofdpersonen, waar speelt het verhaal zich af,
waar gaat het verhaal over etc.)

• Waarom laten ze zoveel verschillende stukjes uit de
film zien?
• Valt het je wel eens op dat je in een film alleen de
belangrijkste stukken van het verhaal ziet? Waarom zou
dat zijn?
(In een film wordt een verhaal vertelt in ongeveer 1,5 uur.
Terwijl het verhaal soms dagen of jaren duurt. Je ziet dus alleen
de belangrijkste dingen. De rest vullen je hersenen automatisch
in. Die hoef je niet perse te zien om het verhaal te begrijpen.
Anders duurt de film veel te lang)

• Kun je voorbeelden geven van gebeurtenissen die wel
bij het verhaal horen, maar die je niet in de film ziet,
omdat het dan te lang duurt?
(bijv. naar de wc gaan, tas inpakken, jas en schoenen
aantrekken etc)

Opdracht - Storyboard maken
“Een film is eigenlijk ook een soort tijdmachine. De
mensen in een film beleven allerlei avonturen die in het
echt vaak maanden of zelfs jaren duren. Maar als je een
film ziet, sta je na anderhalf uur buiten en heb je het
allemaal meegemaakt.” [Uit: Avonturen in het Donker]
Je gaat een storyboard (een soort stripverhaal) maken
van een scène uit een film. Bedenk een kort verhaal
over iemand die na een lange reis uit een tijdmachine
stapt. Wat gebeurt er in jouw film? Maak 6 vakjes op
een wit papier. Teken in ieder vakje een plaatje en
schrijf onder elke tekening in één regel wat er gebeurt.
Probeer je scène af te sluiten met een echte cliffhanger.

• Extra opdracht - Fotoverhaal
Pak je mobiel, iPad of camera erbij en fotografeer de op
het storyboard getekende scène.

