LESBRIEF ECHT GEBEURD
Informatie VOOR DOCENTEN

Deze lesbrief behoort bij de jeugddocumentaires die verzameld zijn op de
DVD Echt Gebeurd. Daarnaast is de lesbrief te gebruiken bij de documentaires die verzameld zijn op het platform voor jeugddocumentaire van de publieke
omroep Zapp Echt Gebeurd.

Documentaire in de klas, waarom?

Het kijken van een documentaire in de klas levert altijd interessante gesprekken en discussies met de leerlingen op. Het is daarom een uitstekende manier
om lastige en gevoelige onderwerpen aan te snijden. Daarnaast vormt het ook
de ideale ingang om het genre documentaire te bespreken met de klas. Want
het verhaal in de documentaire is wel echt gebeurd, maar van welke stijlmiddelen heeft de filmmaker gebruik gemaakt om zijn verhaal te vertellen? En hoe
word je als kijker hierin gestuurd?
De gesprekken over deze verschillende onderwerpen zullen uw leerlingen
leren te reflecteren op zichzelf en de ander, hun blik verruimen en hen mediawijzer maken. Het vormt daarom de ideale manier om verschillende leerdoelen
aan bod te laten komen.

Voor wie

De lesbrief is te gebruiken voor groep 6,7 en 8 van het primair onderwijs en voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs.

LEERDOELEN

Deze lesbrief sluit aan op de Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid en
kruist daarbij de volgende vakgebieden: Kunstzinnige Oriëntatie:
leerdoel 54, 55, 56. Oriëntatie op jezelf en de wereld, Mens en Samenleving: leerdoel 35 en 37. Kijk hier voor meer informatie over de Doorlopende Leerlijn Mediawijsheid.

BENODIGHEDEN

Voor deze lesbrief hebben uw leerlingen voor vraag 1 tot en met 5 pen
en papier nodig en voor vraag 6 een computer met internet en koptelefoon. Let op: Indien u de vragenlijst uitprint verdwijnen de hyperlinks.
De websites waar naar wordt verwezen zijn achtereenvolgens:
www.docschool.nl/docenten/?page=bestellen&id=20
www.zappechtgebeurd.nl
www.mediawijsheid.nl/doorlopende-leerlijn/

TIJD

Wij schatten in dat uw leerlingen ongeveer twintig minuten besteden
aan vraag 1 tot en met 5 en twintig minuten aan vraag 6. Wilt u meer
tijd besteden aan het onderwerp documentaire? Dan is de interactieve
introductieles Wat is een Doc op www.docschool.nl ook een aanrader.
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Lesbrief Echt Gebeurd

Hieronder vind je de opdrachten die horen bij de documentaire die je hebt bekeken. Je leert wat een documentaire is en je leert hierover je mening te geven.
Daarnaast ervaar je bij de laatste vraag hoe het is om zelf een kort filmpje te
maken.

Voor vraag 1 tm 5 heb je alleen pen en papier nodig. Voor vraag 6 daarnaast
ook een computer, internet en koptelefoon. Veel plezier!

WAT IS EEN DOCUMENTAIRE?

Een documentaire is een film, waarin het verhaal dat wordt verteld echt is
gebeurd. Dit is niet zo in bijvoorbeeld soaps zoals GTST of tekenfilms. Deze
programma’s zijn gefantaseerd en gespeeld of getekend maar meestal niet
echt gebeurd. Documentaires vertellen echte verhalen die in werkelijkheid
spelen. De mensen die je in een documentaire ziet, zijn dan ook geen acteurs
die een rol spelen. Het zijn echte mensen die zichzelf zijn.

LEERLINGEN

VRAAG 1
Heb je wel eens eerder een documentaire gezien? Vertel in het kort
over die documentaire.
Wie waren de hoofdpersonen?
Wat gebeurde er?

VRAAG 2
Hoe kun je zien dat de film die je net hebt gekeken geen speelfilm is
maar een documentaire? Geef voorbeelden.
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t/m
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VRAAG 3
Waar ging de documentaire over? Kan je twee onderwerpen noemen
die erin voorkwamen bijvoorbeeld: pesten, ouders etc.?

VRAAG 4
Wie is de hoofdpersoon (of zijn de hoofdpersonen) in de documentaire?
Wat vond je van deze persoon? Dapper? Verlegen?

VRAAG 5
Als jij in dezelfde situatie zou zitten als de hoofdpersoon, wat zou je dan
doen?

VRAAG 6
Stel je voor dat jij een filmmaker bent en ook een documentaire over dit
onderwerp zou maken. Hoe zou jouw film er dan uitzien? Welke dingen
zou je anders hebben aangepakt?
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LEERLINGEN
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VRAAG 7
Voor deze vraag heb je nodig: een computer met internet en een
koptelefoon.
Ga naar de website van Z@pp Echt Gebeurd. Op deze website kun je
heel veel jeugddocumentaires bekijken, maar er zelf ook eentje maken.
Met hulp van de zogenaamde Mixer ga je een reclamefilmpje voor de
Echt Gebeurd site maken. Bekijk hier het bestaande reclamefilmpje
(ook wel promo genoemd) en ga daarna onder het kopje Maak er
zelf een aan de slag.

Volg de hierbij de volgende stappen:
Stap 1
Maak hier een inlognaam en wachtwoord.

Stap 2: INTRO
Kies je achtergrondkleur.

Stap 3: AFBEElDING
Kijk onder Z@pp Echt Gebeurd afbeeldingen. Hier zie je afbeeldingen
uit verschillende documentaires. Kies minstens 12 afbeeldingen die je
interessant vindt en sla ze op deze manier op: Selecteer een foto, klik
op bewaar, geef de afbeelding een naam en sla op. Voeg hierna een
nieuwe foto toe door op nieuw te klikken en de stappen te herhalen.

Stap 4: GELUID
Voeg nu ook minstens 12 geluiden toe. Dit doe je op dezelfde manier als
bij de afbeeldingen. Probeer geluiden te zoeken die goed passen bij de
afbeeldingen die je al hebt. Je mag sommige geluiden ook vaker gebruiken.

Stap 5: FILM
Deze stap sla je over omdat je een filmpje gaat maken dat bestaat uit afbeeldingen. Heb je zelf wel een filmpje op de computer staan, dan mag
je deze bij deze stap invoegen.

Stap 6: MIX
Sleep nu met de muis je afbeeldingen in de bovenste balk en je geluiden in de onderste balk. Bepaal welk geluid je bij welke afbeelding vindt
passen. Speel hierna je filmpje af. Ben je tevreden? Staan de beelden
in een goede volgorde of moet je hier en daar nog wat wisselen om het
spannender, grappiger of mooier te maken? En kloppen de geluiden
bij de afbeeldingen? Sleep net zolang tot je tevreden bent en laat het resultaat daarna aan je juf of meester zien. Stel hem of haar de vraag: Zou
je na het kijken van de promo de website bezoeken? Is het antwoord ja,
dan is je missie geslaagd!

TOT SLOT
IDFA is altijd benieuwd naar de manier waarop bovenstaande opdrachten in de klas zijn behandeld.
Heeft u tips en/of aanvullingen voor andere docenten? Dan kunt u deze mailen naar info@docschool.nl.
Op het uit de praktijk gedeelte van Docschool worden deze onderling uitgewisseld.
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