
Een Zelfstandig Eindfilmpakket van 
Hollywood in de Klas bestaat uit 2 delen:

Een BRIEVENBUS-
PAKKET met daarin: 

Toegangskaartjes (A8-formaat).

Een licentie voor het eenmalig gebruik van het 
script en de bijbehorende online omgeving.

Filmposter (A2-formaat) voor 
de aankondiging van de 
afscheidsavond.

Toegang tot EEN EIGEN ONLINE OMGEVING met daarin: 2

1

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze PDF (idee, concept, teksten, foto’s) mag 
worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Hollywood in de Klas.

Een uitgebreid hardcopy filmscript van 3 fullcolourboekjes, 
waarin elk shot is uitgewerkt. Zie ook de volgende pagina.

DEEL 3
SCÈNE 6, 7 & 8

V1.1

DEEL 2
SCÈNE 3, 4 & 5

V1.1
DEEL 1
SCÈNE 1 & 2

V1.1
Inclusief een tekstversie van het script, waarmee leerlingen - desgewenst - teksten kunnen oefenen.

Videolessen voor zowel leerlingen als leerkrachten met 
handige tips voor o.a. de voorbereidingen, het filmen, 
acteren en de montage.

Animaties, muziek en 
geluidseffecten (voor 
de montage).

Extra rolverdelingen voor verschillende groepsgroottes.

ROBOT OPLAADRUIMTE

Bordjes voor op deuren (naar andere ruimtes)

RECREATIEZAAL

JEU-DE-BOULES-BAAN

KAMERS 100-108

PERSONEEL

DIRECTIE
Prints om de filmset leuker te maken. Een bijpassend afscheidslied 

(tekst en muziek).
HANDBOEK EINDFILM MAKEN

HANDBOEK
Eindfilm maken

Praktische tips en tricks voor het

maken van een eindfilm met groep 8

Een handboek
‘Eindfilm maken’

(20 pagina’s).

Volg Hollywood in de Klas onlineFILMZAAL
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Klik op de afbeelding om de trailer 
van De V-factor te bekijken.

Elke scène begint met 
een korte uitleg.

• Geen tijdsdruk: de opnames zijn flexibel 
in te delen over een langere periode 
(hierdoor is het óók heel geschikt voor 
speciaal basisonderwijs).

• Het maken van een eindfilm wordt 
ervaren als een echt groepsproces 
zonder de nadelen van de vele uren 
gezamenlijk oefenen.

• Met behulp van onze scripts is er weinig 
tot geen ervaring nodig bij het zelf 
maken van de eindfilm.

• Als je de montage kunt uitbesteden, 
bespaar je daarmee veel tijd.

• De filmpremière van de eindfilm 
vervangt het optreden van de 
afscheidsmusical. Minder stress en 
maximaal plezier met tijd voor een écht 
afscheid.

• De eindfilm is een mooi souvenir aan de 
tijd op de basisschool.

DE VOORDELEN 
VAN EEN EINDFILM

Voorbeelden van hoe de shots zijn uitgewerkt. Aan de hand 
van dit script kan de film zelfstandig opgenomen worden.

SCÈNE 1 

Het idee van de tijdcapsule

LOCATIE: In de klas en op de gang voor de klas

ROLLEN: 
• Leerkracht groep 8: Mieke Muziek 
• Gehele groep als figuranten
• Leerlingen die vals zingen
• Directeur van de school: Mevrouw Sjiekdefriemel

ATTRIBUTEN: tijdcapsule, grote koptelefoons, tekstboekjes van de musical, 
een lied dat van tevoren geoefend is om vals te kunnen zingen.

SHOT 1-1

“Op een dag op *naam van de school* staat 
de enthousiaste leerkracht Mieke Muziek…”

…. te popelen om te starten met iets waar ze 
de afgelopen 8 weken al druk mee bezig zijn 
geweest.”

Instarten animatie A1: de school overdag

Handeling: We zien de voorkant van de school

Handeling: We zien de enthousiaste leerkracht voor 
de klas staan en is duidelijk in haar nopjes. 

De klas is bezig om een musical te oefenen. Een overdreven, enthousiaste 
leerkracht gaat nu voor de 89e keer een lied van de musical oefenen... 
De leerlingen hebben er veel minder zin in dan voorheen, want zij 
zijn helemaal niet van die zangtalenten en zijn nu al 8 weken aan het 
oefenen. Ze zijn bezorgd of de afscheidsavond wel leuk genoeg gaat 
worden. Na het oefenen heeft de leerkracht nog een verrassing. Het is 
een tijdcapsule, waarin groep 8 allerlei spullen mag stoppen die zij nu 
belangrijk vinden. Tijdens een speciale reünie, over een jaartje of 30, 
graven ze de tijdcapsule dan weer op.

KORTE 
OMSCHRIJVING

Na intro: instarten M1

SHOT 1-2

SHOT 1-3

SHOT 1-4

SHOT 1-5

Leerkracht (enthousiast): “Goeiemorgen allemaal! Ik hoop 
dat jullie er weer in zin hebben, want vandaag gaan we 
verder met het oefenen van… de musical!”

Handeling: De leerlingen hebben hier helemaal geen 
zin in. Hieronder een aantal reacties die de leerlingen 
een beetje door elkaar kunnen zeggen, terwijl ze met 
tegenzin hun musicalboekjes erbij pakken:

Leerlingen (door elkaar):
-“Wat alweer?”
-“Het is al de 89e keer dat we die musical gaan oefenen.”
“Pfff… ik heb hier echt geen zin in.”
“Ik kan niet eens zingen.”

Leerling: Pfff… als we maar niet dat lied van *naam vals 
zingende leerling* en *naam vals zingende leerling* gaan 
oefenen. Zij kunnen echt niet zingen.”

• Roy Bos
• Ferry Funnie

Hier is groep 8 veel enthousiaster over en het lijkt hen leuk om elkaar na zo’n tijd weer te zien. 
Samen denken ze na over wat er allemaal in de tijdcapsule gestopt kan worden. Over één 
idee voor de tijdcapsule zijn ze het gelijk eens: een aantal korte video’s waarin klasgenoten 
geïnterviewd worden over hoe ze denken dat hun toekomst eruit zal zien.

LOCATIE: In de klas
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G1 instarten

LOCATIE: In de klas

SHOT 1-14

SHOT 1-16

SHOT 1-15

SHOT 1-17

SHOT 1-18

Handeling: We zien de deur van de klas, waar de 
leerlingen nog steeds aan het zingen zijn. De directrice 
komt aanlopen, doet de deur open met haar vingers in 
haar oren én spreekt de leerkracht aan. 

Directrice (beetje in zichzelf, met de vingers in haar 
oren): Tjonge jonge, wat een herrie zeg. (dan tegen de 
leerkracht): “Eeeeh juf, heeft u heel even?”

Leerkracht (zich van geen kwaad bewust): 
“Ja hoor, natuurlijk!”

Handeling: Terwijl de 2 leerlingen vals doorzingen, 
loopt de leerkracht swingend naar de directrice om 
op de gang even met elkaar te praten. De andere 
leerlingen in de klas zitten nog steeds met de vingers 
in hun oren of met de koptelefoon op en we zien 
duidelijk dat zij het zingen vre-se-lijk vinden.

Handeling: De camerapersoon staat op de gang. 
De directrice staat hier ook al, en de leerkracht komt 
uit de klas de gang op lopen.

Leerkracht (zich van geen kwaad bewust): “Geweldig hè… 
mevrouw Sjiekdefriemel? Komt u een compliment geven 
voor de geweldige zangtalenten in mijn klas? 

Directrice (met haar vingers in de oren om het gezang 
niet te horen): “Wat zeg je?”

Leerkracht (harder, duidelijk articulerend en met wat 
meer gebaren om zich verstaanbaar te maken): 
“U wilt complimenten geven?”

LOCATIE: Op de gang voor de klas

SHOT 1-19

SHOT 1-20

SHOT 1-21

SHOT 1-22

Directrice (met haar vingers in de oren): “Ik versta echt 
niet wat je zegt hoor Mieke…”

Directrice (twijfelt, want dan hoort ze het gezang weer): 
“Wat zijn jullie allemaal aan het doen zeg? Het lijkt wel of 
katten aan het janken zijn, omdat de brokjes op zijn.”

Leerkracht (zichtbaar teleurgesteld): “Ohhh…. euh ja…. 
We zijn bezig met het oefenen van de musical. Maar ik geef 
toe: hier en daar kunnen er nog wel wat muzikale puntjes op 
de i worden gezet….”.”

Leerkracht: “Misschien moet je dan even je vingers uit je 
oren halen…”
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G2 instarten

SHOT 6-13

SHOT 6-10

SHOT 6-11

SHOT 6-12

Bejaarde (denkt even na hoe hij zich voelt… daarna 
opgelucht, alsof hij de hele wereld aan kan): “Stukken 
beter zeg! Ik voel me weer superfit. Hier moet je eens zien 
hoe jong ik weer ben.”

Handeling: De bejaarde rent door de recreatiezaal, 
het hoekje om (uit beeld) waar we een hoop geluid 
vandaan horen komen van een botsing en het op de 
grond vallen van spullen.

Handeling: De verplegers kijken op hun apparatuur/
laptop.

Verpleger: “Het ziet er allemaal goed uit meneer, maar uw 
hart is wel wat versleten, dus we printen even een nieuwe 
voor u uit.”

Handeling: Verpleger typt nog wat op de laptop.

Handeling: Close-up van de magnetron waar dan een 
nieuw 3D-hart uit komt die door de verpleger uit de 
magnetron wordt gehaald.

Handeling: De verpleger komt aanlopen bij de 
bejaarde en geeft het hart, die de bejaarde dan onder 
zijn jasje stopt.

Verpleger: ”En? Hoe voelt u zich nu?”

SHOT 6-14

SHOT 6-15

Handeling: Op dat moment komen de kleinkinderen 
aan in de recreatiezaal, per teleportatie. We zien 
daarvoor eerst een open stuk in de recreatiezaal en 
horen de voice-over.

Handeling: De kleinkinderen komen aan bij hun opa en 
oma.

Bejaarde: “Wat leuk jullie weer te zien na zo’n lange tijd zeg.”
Kleinkind: “Sorry dat we 10 seconden te laat zijn maar er 
lagen bladeren op de teleportatie lijn. Leuk om u weer eens 
te zien!”

“Tegenwoordig is de manier waarop 
iedereen zich verplaatst helemaal veranderd. 
De populairste manier van vervoeren is het 
Openbaar Teleporteer Vervoer.” 

Handeling: Op dat moment zien we de kleinkinderen 
verschijnen in de recreatiezaal en zijn blij hun opa en 
oma weer te zien. Één van de kleinkinderen heeft een 
landkaart bij zich.

HOE PAS JE DEZE TELEPORTATIETRUC TOE? 

Zet daarvoor de camera op een statief en zorg 
dat de camera is gericht op een open stuk in de 
ruimte, waar verder geen mensen op staan. 

TIP VAN FILMCOACH FREEK

Je zet de camera aan en neem 5 seconden op zonder dat er wat gebeurt. Je laat dan de camera gewoon 
doorfilmen, terwijl de kinderen die worden ‘geteleporteerd’ in beeld lopen en op hun plek gaan staan. 
Je laat ze dan springen en hele verbaasd doen alsof ze net zijn geteleporteerd. Je stopt daarna de 
camera. In de montage haal je het stuk weg, waarin in de kinderen in beeld komen lopen en je bent 
klaar met de teleportatietruc. Scan de QR-code voor uitleg en een voorbeeld.
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G20 instarten

G21 instarten

G22 instarten

M15 uitfaden

G23 instarten

Kijk hier hoe het 
teleporteren werkt.

Ieder shot is uitgewerkt met een 
foto en de betreffende tekst en/of de 
handeling die gedaan dient te worden.

Praktische verwijzingen 
naar de montage.

CIJFERS N.A.V. EVALUATIES 
• 8,5 (het gemiddelde cijfer dat  

een leerkracht het ZEP geeft)
• 95% (beveelt het ZEP aan bij collega’s)

https://www.youtube.com/watch?v=sand3sqlCl4

