
Film bekijken

Extra materiaal voor in de klas

Een eerlijke en oprechte documentaire gefilmd vanuit de
belevingswereld van Niels, voorheen Kyara. Op een kwetsbare manier
vertelt Niels over hoe hij het heeft ervaren om zijn ouders en klas te
vertellen dat hij in het verkeerde lichaam is geboren. De
documentaire maakt het voor leerlingen mogelijk zich in te leven in
iemand die in het verkeerde lichaam is geboren. 20 minuten

Hoe Ky Niels werd

Leerjaar 1 - 2

Film bekijken

Tijdens een huisfeest is de 15-jarige Bram omringd door vrienden. Hij
trekt de aandacht van meiden, maar hij heeft geen oog voor hen. Wel
voor de knappe, iets oudere Florian. Het is liefde op het eerste
gezicht, maar niemand weet dat Bram homo is. Als er een spelletje
flesje-draaien wordt gestart, besluit hij een letterlijk draai te geven
aan de avond... en misschien wel aan de rest van zijn leven. 9 minuten

Turn it around

Film bekijken

Elk dertienjarig meisje droomt soms van die leuke, maar moeilijk
bereikbare jongen. Zo ook Joppe, die met haar vriendin overlegt hoe
ze Brian verkering moet vragen. En hoe vertelt ze hem dan dat ze
geboren is in een jongenslichaam? Al vroeg droeg Joppe graag jurkjes
en speelde ze met barbies. Halverwege groep acht besloot ze haar
klasgenoten te vragen haar voortaan als meisje te zien. 15 minuten

Ik ben een meisje! 

Yulia & Juliet

Leerjaar 3 - 4

Film bekijken Extra materiaal voor in de klas

In deze korte, ontroerende film maken we kennis met twee
tienermeiden die een relatie hebben. Het is een moderne adaptatie
van Shakespeare’s klassieke liefdesverhaal Romeo & Juliet. We zien
hoe, ondanks de barre omstandigheden, iets moois en intiems kan
opbloeien. Maar ook ontdekken we hoe het leven niet altijd over
rozen gaat. 12 minuten 

Happy Pride Month! 

Extra materiaal voor in de klas

https://www.zapp.nl/programmas/zappdoc/filmpjes/999-vijftien-keer-kijken/clips/KN_1692516
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/6t23aLDMBiASFeEMk
https://www.youtube.com/watch?v=kJpTn9uWKQM
https://www.youtube.com/watch?v=beC7IpQpTz4
https://schooltv.nl/video/mensjesrechten-hoe-ky-niels-werd/
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://schooltv.nl/files/PROGRAMMA/Basisonderwijs/Lesbrief_MR_Schooltv.pdf
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2014_Echtgebeurd.pdf?mtime=20200323113449


Film bekijken

Nicolaas onderzoekt welke wereld er schuilt achter deze discussie en
zoekt naar antwoorden op vragen als: Ben je een zeikerd als je iets
van deze grappen zegt? En waarom? Welke denkbeelden zitten er
achter de grappen? En welke impact hebben dit soort woorden op
jonge lhbt'ers? 45 minuten

Animatiedocumentaire over een homoseksuele voetbalhooligan. Hij
leeft voor het voetbal, zijn geaardheid is gedegradeerd tot een bijzaak
- en bovendien een goed bewaard geheim. Alles draait om zijn club,
de kameraadschap, de spanning van de wedstrijd en de strijd met de
tegenstander. Alleen thuis durft hij te verlangen naar geborgenheid
en een liefdevol samenzijn. 12 minuten

Extra materiaal voor in de klasFilm bekijken

Pisnicht the movie
Leerjaar 5 - 6

I love Hooligans

https://www.youtube.com/watch?v=CjGoVxfND1A
https://d25cyov38w4k50.cloudfront.net/downloads/IDFA2019_VO_Demandieachter.pdf?mtime=20191028163406
https://www.lessonup.com/nl/channel/filmeducatie/lesson/RMpHquXZy478acRby
https://www.npo3.nl/3doc-pisnicht-the-movie

