Trek in
filmeducatie?
FILMMENU ME T
INSPIRERENDE ACT I V I TE I TEN
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Filmmenu
I N H O U D S O P G AV E

Klik hier om
activiteiten voor
jouw leerlingen
te zien:
PO

-

onderbouw

>

PO

-

middenbouw

PO

-

bovenbouw

>

VO

-

onderbouw

>

VO

-

bovenbouw

>

>

F I L M E D U C AT I E

LEERL IJN

Op zoek naar een
filmactiviteit voor
in jouw klas?

De vijf vaardigheden
van filmeducatie

Dit Filmmenu biedt een smakelijke selectie
van mooie filmactiviteiten voor het primair en
voortgezet onderwijs in Midden Nederland.
Het is bedoeld om de diverse mogelijkheden
van filmeducatie in de klas te laten zien.
Filmeducatie is er namelijk in alle smaken!
Voor meer informatie en prijzen kun je terecht
op de websites van de aanbieders.

Film op school, hoe pak je dat aan? Samen
met het onderwijs is een doorlopende
leerlijn filmeducatie gemaakt, die zich richt
op de ontwikkeling van de vijf vaardigheden
van filmeducatie: film beleven, verwoorden,
onderzoeken, reflecteren en creëren.

B elev e n

Ver woorden

O nde r zoeke n

Reflec te r e n

Creëren

Wil je meer weten over deze vaardigheden
en de leerlijn? Wij maakten een korte video
waarin we je er alles over vertellen.
Bekijk ’m hier

>

FILMMENU

2020

-

2021

Primair
Onderwijs Onderbouw

CINEKID

Spring in je
tekening

TA A R T R O V E R S

Taartrovers thuis

Laat je leerlingen de hoofdrol in hun eigen
film spelen met zelfgemaakte tekeningen!
Ze verzinnen eerst zelf een verhaal, mogelijk
gelinkt aan een onderwijsthema uit de klas, en
maken daar tekeningen bij. Met behulp van de
green screen-techniek worden leerlingen al
wandelend, vliegend, springend of zwemmend
in hun eigen tekening gefilmd.

Op de website van de Taartrovers kan je
korte kunstzinnige films kijken. Films die je
niet overal ziet, die je met andere ogen laten
kijken naar de wereld om je heen. Taartrovers
Thuis is niet alleen kijken, maar ook spelen
en ontdekken. Bij elke film kan je heel veel
zelf doen. Ga mee op onderzoek; kijk, luister,
verwonder en speel met je verbeelding!
Meer info

>
Meer info

B elev e n

Ver woorden

O nde r zoeke n

Reflec te r e n

Creëren

>

EYE

FILMMUSEUM

Animeer je Klas
Animeer je Klas is een nieuwe gastles over
film en erfgoed. Met actieve opdrachten
en kijkvragen ontdekken leerlingen korte
animatiefilms uit de collectie van Eye
Filmmuseum en belangrijke ontwikkelingen
uit de filmgeschiedenis zoals kleur en geluid.
Ze verdiepen zich in personages, muziek
en beweging en brengen de stoelen uit hun
klaslokaal tot leven in een zelfgemaakte korte
animatiefilm en leren zo dat in film álles kan!

FILMMENU

2020

-

JE WEE TZELF.T V

Filmtrailer maken
Met behulp van een app gaan jouw leerlingen
zelf een filmtrailer maken. Ze leren onder
andere over perspectief, kadrering en
storytelling. De workshop is een leuke
kennismaking met film en montage, zonder dat
er heel veel theorie aan vooraf hoeft te gaan.
De leerlingen kunnen zelf aan de slag en het
bekijken van de resultaten zorgt altijd voor
een hoop plezier.

2021

Primair
Onderwijs Middenbouw

Meer info
Meer info

B elev e n

Ver woorden

O nde r zoeke n

Reflec te r e n

Creëren

>

>

FILMMENU

2020

-

2021

Primair
Onderwijs Bovenbouw

H O L LY W O O D

Eindfilm

F I L M T H E AT E R / B I O S C O O P

Filmvertoning
Breng een bezoek aan het filmtheater of de
bioscoop in je buurt en zie een bijzondere
film! Het Nederlands Film Festival biedt
door het jaar heen Nederlandse films aan
met lesmateriaal voor in de klas, aansluitend
bij verschillende leergebieden. Bij een
filmvertoning is een filmdocent en soms
zelfs een maker aanwezig. Neem contact
op met een filmvertoner in de buurt voor het
actuele aanbod.
Vind een locatie bij jou in de buurt

B elev e n

Ver woorden

O nde r zoeke n

Reflec te r e n

Creëren

>

IN

DE

KLAS

Een eindfilm bij “Hollywood in de Klas” is een
volwaardige speelfilm, een prachtig alternatief
voor de musical van groep 8. Je kan zelf
een eindfilm maken met het Zelfstandig
Eindfilmpakket (inclusief een script, een
handleiding en videolessen) of je kiest voor
een eindfilm met filmcoach die de film
regisseert, opneemt en monteert.

Meer info

>

FILMMENU

2020

-

2021

Voortgezet
Onderwijs Onderbouw

BEELD

EN

GELUID

Wat een scène
Makers van beeldverhalen communiceren
op creatieve wijze: in plaats van te vertellen
hoe een personage zich voelt, kunnen ze het
laten zien! Deze workshop leert leerlingen de
audiovisuele taal van beeldverhalen verstaan.
F I L M T H E AT E R / B I O S C O O P

Filmvertoning

Leerlingen maken kennis met de vijf
elementen van beeldverhaal en leren deze
toepassen tijdens het uitwerken en verfilmen
van een scenario.

Breng een bezoek aan het filmtheater of de
bioscoop in je buurt en zie een bijzondere film!
Het IDFA biedt bijvoorbeeld door het jaar heen
documentaires aan met lesmateriaal voor in de
klas, aansluitend bij verschillende leergebieden.
Neem contact op met een filmvertoner in de
buurt voor het actuele aanbod.
Vind een locatie bij jou in de buurt

>

Meer info

B elev e n

Ver woorden

O nde r zoeke n

Reflec te r e n

Creëren

>

F I L M T H E AT E R / B I O S C O O P

Filmvertoning
Breng een bezoek aan het filmtheater of de
bioscoop in je buurt en zie een bijzondere
film! Dit kan een nieuwe film uit de reguliere
programmering zijn, maar ook een klassieker
of een film die qua thema aansluit bij jouw
lessen. Vaak is er lesmateriaal beschikbaar en
wordt de film ingeleid door een filmdocent.
Neem contact op met een filmvertoner in de
buurt voor het actuele aanbod.

FILMMENU

2020

-

A ANBIEDERS

Film creëren!
Maak film! Door zelf een film te maken
ontdekken leerlingen hun creatieve
talenten, voor en achter de camera. Denk
aan een boektrailer, een stop-motion of
een rapportage in de buurt. Dit kun je zelf
begeleiden, maar je kunt ook een kunstenaar
in de klas halen: een filmmaker die je de
kneepjes van het vak kan bijbrengen.

2021

Voortgezet
Onderwijs Bovenbouw

DIVERSE

Vind een filmtheather bij jou in de buurt

>

Via onze interactieve kaart vind jij bedrijven
en filmdocenten die jou kunnen helpen bij
het maken van film.
Vind een vakdocent bij jou in de buurt

B elev e n

Ver woorden

O nde r zoeke n

Reflec te r e n

Creëren

>

Op zoek naar
beeldmateriaal
voor in je les?
BEELD EN GELUID
OP SCHOOL

Het online platform Beeld en Geluid op
school biedt relevant én gratis video- en
audiomateriaal voor PO, VO, MBO, HBO &
WO. Het materiaal is geselecteerd voor het
onderwijs, is rechtenvrij, heeft duidelijke
bronvermelding en blijft online staan. Alle
leraren kunnen een gratis account aanmaken.

FILM

IN

DE

KLAS

De films die je vindt op het platform Film in de
Klas sluiten aan bij de belevingswereld van de
leerlingen en je kunt makkelijk een film vinden
die past bij de leeftijd van jouw leerlingen.
Bij de films wordt lesmateriaal ontwikkeld
waarmee leerlingen kritischer naar films leren
kijken en zich bewust worden van hoe zij zelf
beelden maken.

NET WERK

Op de website van Netwerk Filmeducatie vind
je een uitgebreide database van filmtitels die
geschikt zijn voor filmeducatie. Bij elke titel
wordt aangegeven voor welk onderwijsniveau,
thema en vak deze geschikt is. Ook wordt
waar mogelijk verwezen naar bijbehorend
lesmateriaal of educatieprogramma’s.
Meer info

Meer info

Filmmenu
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F I L M E D U C AT I E

>

Smaakt dit
filmmenu
naar meer?
Filmhub Midden biedt het onderwijs eerste hulp
bij filmeducatie! Wij adviseren, bemiddelen en
ondersteunen je graag bij het inzetten van film
bij jou op school.

•
•
•
•

Wil je kant en klare (gratis!) filmlessen,
direct op het digibord?
Je vindt ze hier!
Wil je een overzicht van alle mogelijkheden
van filmeducatie bij jou in de buurt?
Bekijk onze kaart!
Wil je een training over film in de klas voor
jezelf en jouw collega’s?
Bekijk onze agenda!
Wil je op de hoogte blijven van handige
tools en praktische voorbeelden?
Abonneer je op onze nieuwsbrief!

Meer weten of advies op maat?
Kijk op www.filmhubmidden.nl of mail ons
op info@filmhubmidden.nl

Volg ons op

