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

Toegang tot EEN EIGEN ONLINE OMGEVING met daarin:

Een BRIEVENBUSPAKKET met daarin:

Kom je ook op mijn epic feest
voor mijn 12e verjaardag?
Het wordt, net als vorig jaar,
echt weer super vet!

Kom je ook op mijn epic feest
voor mijn 12e verjaardag?
Het wordt, net als vorig jaar,
echt weer super vet!

Hoi,

Hoi,

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

De V-factor

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

HANDBOEK
Eindfilm maken
s voor het
Praktische tips en trick
met groep 8
maken van een eindfilm

HANDBOEK EINDFILM

Toegangskaartjes (A8-formaat).

17 JUNI
AULA

MAKEN

Een handboek
‘Eindfilm maken’
(20 pagina’s).

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

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

Animaties, muziek en
geluidseffecten (voor
de montage).

SCÈNE 6, 7 & 8

LET OP: Dit is de pré-party!

DEEL 2

SCÈNE 4 & 5

Datum: 18 juni, van 17:00 tot 18:00 uur.
Locatie: soldaat van Oranjehof 1

SCÈNE 1, 2

LET OP: Dit is de pré-party!

DEEL 1& 3

Inclusief een
tekstversie
van het scrip
t,DEEL
wa3armee
leerlingen - d
esgewenst teksten kunn
en oefenen.

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

Datum: 18 juni, van 17:00 tot 18:00 uur.
Locatie: soldaat van Oranjehof 1
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Extra rolverdelingen voor verschillende groepsgroottes.
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LET OP: Dit is de pré-party!

Prints om de filmset leuker te maken.

Een bijpassend afscheidslied
(tekst en muziek).

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

SHOT 5C-3-9
Handeling: Er wordt een foto gemaakt van het
Vrijheidsbeeld.
Escaper: “Oké, de foto is gemaakt. Kom er maar van af dan
verstuur ik de foto.”
Escaper: “En dan is het wachten of het antwoord goed is.”
Na 5C-3-9: instarten G8

Elke scène begint met
een korte uitleg.

SHOT 1-11
SHOT 5C-3-10

Handeling: We zien hoe de klas stil wordt en naar de
juf kijkt.

Handeling: De camera gaat langs de gespannen
gezichten van de leerlingen, die wachten om te horen
of het antwoord goed is.
Tekst van het geluidsfragment:
“De foto is bekeken en jullie antwoord is...... goed!”
Op 5C-3-10: instarten G9

SCÈNE 1
Einde van de meivakantie

KORTE
OMSCHRIJVING

SHOT 1-12

SHOT 5C-3-11

Juf Vicky de Vrede: “Dank jullie wel. Ik zie dat jullie over
de vakantie enthousiaster zijn dan over school. Maar
ja, dat snap ik ook wel. Zeker omdat de meivakantie
natuurlijk een hele bijzondere vakantie is, hè. Weten jullie
wat de meivakantie zo speciaal maakt?” (de juf kijkt vol
verwachting naar de klas.)

Als groep 8 na de meivakantie weer op school is en ze praten over wat
iedereen in de meivakantie heeft gedaan, verbaast juf Vicky zich erover
dat haar leerlingen ‘vrijheid’ alleen maar zien als ‘vrij zijn van school’.
De leerlingen zien al uit naar de zomervakantie; dat is pas écht vrijheid!
De juf is teleurgesteld in haar groep en vraagt de leerlingen om eens
foto’s te maken van hoe zij vrijheid zien…

Escapers (opgelucht en blij, tegelijk): “Yes!”

SHOT 1-13

SHOT 5C-3-12

Hele klas tegelijk: “Dat we vrij zijn…..?!”

Handeling: Ze geven elkaar een high five.

LOCATIE: In het klaslokaal van groep 8
ROLLEN:
• Leerlingen van groep 8
• Juf Vicky de Vrede

SHOT 1-14

ATTRIBUTEN: geen

SHOT 5C-3-13

Leerling: (enthousiast): “Ja, vakantie! Dat is pas echt vrijheid!”

KLEDINGSUGGESTIES: Juf Vicky de Vrede moet er uitzien als een lieve, begane juf.

DE VOORDELEN
VAN EEN EINDFILM
• 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.

Escaper (kijkt langs de camera en kijkt verbaasd en
wijst): “Wat gebeurt daar nou?”

Handeling: We horen en zien dat alle leerlingen het
ermee eens zijn.

Na 5C-3-13: instarten M18

Instarten: ZEP-intro

SHOT 1-15

SHOT 1-1

HOLLYWOOD IN DE KLAS

Handeling: Film de voorkant van de school in een
totaalshot. Of gebruik hiervoor een zelfgemaakte
tekening.

Na 1-1: instarten M1
HOLLYWOOD IN DE KLAS

Handeling: De camera is in het klaslokaal en de
leerlingen van groep 8 komen al pratend over de
meivakantie de klas binnen gelopen.

DE V-FACTOR

DE V-FACTOR

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

Op een STOP-teken van de cameraman/-vrouw blijven
de leerlingen als standbeelden stilstaan.
HOLLYWOOD IN DE KLAS

39

Praktische verwijzingen
naar de montage.

Leerling: “De meivakantie was pas het begin. Die twee
weken geven ons echt het gevoel van vrijheid. Nou is de
meivakantie altijd snel voorbij, maar over 8 weken…”
(hij bouwt de spanning op)

“Na de meivakantie komen de leerlingen van
groep 8, druk pratend met elkaar, de klas
binnen gelopen.”

SHOT 1-2

DE V-FACTOR

Handeling: Een leerling staat op, praat enthousiast en
met veel gebaren.
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CIJFERS N.A.V. EVALUATIES
• 8,5 (het gemiddelde cijfer dat
een leerkracht het ZEP geeft)
• 95% (beveelt het ZEP aan bij collega’s)

Klik op de afbeelding om de trailer
van De V-factor te bekijken.

