Al van jongs af aan zijn kinderen omgeven door bewegend beeld: van
videobellen met opa en oma, het bekijken van filmpjes op het
digibord tot het spelen van spelletjes op de tablet. Kleuters zijn
nieuwsgierig en zijn dol op verhalen. Maar hoe laat je ze creatief
maken en bewust kijken naar al dat beeldmateriaal?

In de bijeenkomst van 7 april '22 laten experts jou de kansen en mogelijkheden zien.
Aan de hand van mooie voorbeelden krijg je inspiratie om aan de slag te gaan met film
kijken én film maken met jouw kleuterklas. In deze hand-out vatten we graag de
bijeenkomst voor je samen en geven we je allerlei handige links en tips waar je direct
mee aan de slag kunt.

"De jonge jaren van kinderen zijn vormend voor de ontwikkeling, maar
vreemd genoeg is het cultuuraanbod voor deze groep relatief klein. Met
name op het gebied van filmeducatie is er nauwelijks aanbod voor
kleuters, terwijl kinderen steeds jonger en steeds vaker omringd worden
door beeld en geluid. En juist in deze eerste levensjaren ligt er een grote
kans om kinderen warm te maken voor de enorme diversiteit van verhalen,
sferen, beelden en geluiden van film."
- Taartrovers

Denise Bontje (Mediasmarties)

Over kleuters gesproken

Kleuters hebben verhalen nodig. Verhalen waarin ze zich herkennen en verhalen die
hun wereld een stukje groter maken. Kijken en luisteren naar verhalen zijn belangrijk
voor de taalontwikkeling en meer. Het vergroot hun wereld, zet ze aan het denken
kan de fantasie prikkelen. Niet ieder kind groeit op met een schat aan verhalen.

Lees voor, kijk, luister, speel en doe. Met en zonder scherm. Ga aan de slag met
verschillende verhalen. Kijk zeker ook naar films. Maar kies bewust. Laat je
inspireren en praat erover met kinderen. Geef ruimte om te spelen. Laat ze verder
kijken, anders kijken, leer ze kijken... en open hun wereld. Telkens weer een stukje
verder.

Over Denise Bontje
Denise is opgeleid tot taalkundige en theatermaker en gespecialiseerd in
mediaopvoeding en het jonge kind. Op haar website MediaSmarties vind je
informatie over verschillende media voor kinderen tot 12 jaar. Inspiratie nodig om
verschillende media te combineren en aan de slag te gaan?

Ga naar de website

Neem contact op met Denise

Anansi de Spin

Anansi de Spin is slim, ondeugend en blij. Gedragingen en emoties waar het jonge
kind vaak mee te maken krijgt en mee moet leren omgaan. Met de Anansi-verhalen
als uitgangspunt wordt een tipje van de sluier opgelicht van de soms ingewikkelde,
diverse, maar vooral ook wonderlijke wereld waarin wij leven. Kleine en grote
uitdagingen van die wereld worden in de afleveringen tegen het licht gehouden en
inzichtelijk gemaakt. De Anansi-verhalen hebben een mooie moraal, maar zijn ook
altijd een beetje ondeugend en vrolijk.

Door als leraar in gesprek te gaan met je leerlingen over de belevenissen van
Anansi de Spin en te reflecteren op de vraagstukken en situaties in de afleveringen,
stimuleer je het jonge kind om eigen gevoelens te beschrijven, maar ook om zich in
te leven in de gevoelens, wensen en opvattingen van andere kinderen.

Daarnaast lenen de afleveringen zich perfect om jonge kinderen te leren een
mening te geven, deze mening te onderbouwen en respectvol om te gaan met de
mening van anderen. Ook neemt Anansi de Spin jonge kinderen mee in een
onbekende leefwereld en leert deze kinderen de schoonheid van de natuur te zien
en zich te verwonderen over de leefomgeving van de dieren.

Ga naar de website

Bekijk de afleveringen

Taartrovers

MiniCine

Hoe kunnen kleuters spelenderwijs film onderzoeken in de klas? Binnenkort kan dit
met de MiniCine, onze nieuwe kleine filmmachine. Een kant-en-klaar film
programma voor op school, gegoten in een compacte speel installatie op wielen.
Hier kunnen kleuters zelfstandig korte films bekijken en verhalen, beelden, films en
projecties maken. Bijvoorbeeld door een kleurrijke lichtvoorstelling te geven met de
Toverlantaarn, beelden in beweging te zetten met Stop Motion of de Wonderschijf,
of geluiden te maken bij alle beelden.

Het prototype van de MiniCine is klaar en wordt nu volop getest. In de loop van ’22
wordt op basis van de testfase het definitieve ontwerp vastgesteld en worden de
eerste exemplaren geproduceerd.

Wil je ook een MiniCine op school of wil je meer hierover weten?

Bekijk de video

Ga naar de website

Neem contact op met Taartrovers

Cinekid, Kunst Centraal

Clip & Klaar

In het project Clip & Klaar maken kleuters een animatiefilmpje met abstracte
vormen. Niet het verhaal, maar beweging, vormen, patronen en kleuren staan
centraal. Animatiefilms worden beeld voor beeld gemaakt. Die beelden verschillen
telkens een klein beetje. Als de beelden achter elkaar worden opgenomen en
afgespeeld lijkt het net alsof ze bewegen. Denk maar aan een flipboekje: als je duim
erlangs flipt, lijkt de tekening te bewegen.

Bij deze workshop gaat het om een animatiefilm maken met foto’s waarmee je
figuren kunt laten ontstaan, bewegen en veranderen. De kleuters worden begeleid
door een creatieve professionele workshopdocent. Samen werken ze op een groot
vlak aan één gezamenlijk verhaal waarbij beweging, vormen, patronen en kleuren
centraal staan.

Bekijk de video

Ga naar de website

Neem contact op met
Kunst Centraal

Neem contact op met
Cinekid

Praktische tips

Direct aan de slag!
Taartrovers Thuis
Bij Taartrovers Thuis kijk je thuis of in de klas mooie korte films
voor kinderen vanaf 3 jaar. Bij elke film zit een leuke opdracht. Ga
mee op onderzoek: kijk, luister, voel, verwonder je en speel!

Kabam!
Serie over de kinderen uit groep 3 van meester Mo. In elke
aflevering overwint een leerling een herkenbare kinderangst. De
serie gebruikt verschillende film- en montagetechnieken om
angsten te verbeelden. Inclusief interactief lesmateriaal, met
gesprekstools en oefeningen waardoor de leerlingen zich
bewuster worden van de mogelijkheden van film.

Cinemini Europe
Cinemini is een innovatief programma dat voor scholen gratis
beschikbaar is. Het bestaat uit films, leskaarten voor kinderen en
lesbrieven voor leerkrachten.

Filmcollectie van Cinekid
In samenwerking met Zapp en EYE heeft Cinekid sinds 2013 een
prachtige filmcollectie opgebouwd. Het zijn films die zich
onderscheiden door hun kwaliteit, cinematografie, vertelwijze en
thematiek. Voor iedere film is gratis lesmateriaal beschikbaar.

Filmeducatie.nl/films
Op filmeducatie.nl/films kun jij gemakkelijke alle onderwijsfilms
filteren zodat je precies vindt wat je zoekt. Hier hebben we alvast
de films voor groep 1 en 2 verzameld.

Filmkwartier
Filmkwartier is een maandelijkse filmles voor het basisonderwijs.
Iedere les bestaat uit een korte film met opdracht, duurt een
kwartier en is gratis.

Achtergrondinformatie
Mediasmarties
In deze online gids vind je informatie over verschillende media
om te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Je kunt onder
andere zoeken op onderwerp, thema, leeftijd en soort medium.

Spelen met Film
Spelen met Film is een praktisch onderzoek over hoe
filmeducatie voor kleuters van toegevoegde waarde kan zijn op
het bestaande lesprogramma. Niet alleen voor regulier onderwijs,
maar ook voor scholen met speciaal onderwijs.

Media Ukkie Dagen
Tijdens de jaarlijkse campagneweek van de Media Ukkie Dagen
wordt bijzondere aandacht besteed aan het mediagebruik van
kleuters. Op de website vind je een interessant onderzoek en
allerlei handige tips en tools.

Filmhub Midden biedt scholen in Utrecht en Flevoland eerste
hulp bij filmeducatie. Voor alle leraren die nieuwsgierig zijn
naar kansen en mogelijkheden van filmeducatie in hun klas.
Of het onderwerp nieuw voor je is, of zelf al actief bezig bent;
wij zijn er om filmeducatie in jouw klas tot een succes te
maken, voor jou en je leerlingen.
We beantwoorden al je vragen over filmeducatie en
denken met je mee hoe film jouw lessen kan verrijken;
We koppelen je aan de juiste filmeducatieve aanbieder die
aansluit bij het niveau van je leerlingen;
We zoeken een goede film bij dat ene actuele thema bij jou
op school;
We geven enthousiasmerende lerarentrainingen (voor jou, je
team of vakgroep);
We bieden inspirerende filmeducatieve tools waarmee je
morgen in de klas aan de slag kan.
Kijk op onze website of
neem contact met ons op via info@filmhubmidden.nl

