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

Toegang tot EEN EIGEN ONLINE OMGEVING met daarin:

Een BRIEVENBUSPAKKET met daarin:

DEEL 1
SCÈNE 1

DEEL 2

SCÈNE 2, 3 & 4

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.

Animaties, muziek en
geluidseffecten (voor
de montage).

SCÈNE 5 T/M 9

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

Extra rolverdelingen voor verschillende groepsgroottes.

HOTEL ...

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

Chauffeur

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

HANDBOEK EINDFILM

Toegangskaartjes (A8-formaat).

19 JUNI
FILMZAAL

as online

ood in de Kl

Volg Hollyw

Directeur

Prints om de filmset leuker te maken.

MAKEN

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

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

Directie
Assistent
Badges voor
het hotelpersoneel.

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

Technische
Dienst
Gebruik de badges in een houdertje of
plak ze met plakband op de kleding.

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.

DE VOORDELEN
VAN EEN EINDFILM

Muziekfragment M19 starten.
Geluidseffect G26 starten.

SHOT 4-41
Handeling: de kinderen drinken de glazen leeg en
vallen uiteindelijk half in slaap.

Elke scène begint met
een korte uitleg.

Muziekfragment M4 starten.

SHOT 1-36

Muziekfragment M19 iets zachter afspelen.

De gehele klas tegelijk: “GESLOOPT???”

SHOT 4-42

Oefen dit een paar keer. Het komt leuk over in de film.

SCÈNE 1
Slecht nieuws

SHOT 1-37
Meester Cor Netto: “Ja. Niet te geloven, hè? Ze willen
onze school gaan slopen, omdat ze denken dat hier
onder de grond een olieveld ligt. En dus komt hier een
grote toren, zodat ze naar olie en gas kunnen boren.”

In de openingsscène zien we de gehele groep 8 in de film.
Meester Cor Netto haalt samen met de klas herinneringen op aan de
afgelopen jaren op school.

KORTE
OMSCHRIJVING

Inspecteur: “Kinderen alcohol geven....!? Dat gaat echt
veel te ver. Ik moét dit melden bij de Nederlandse
bond van hotel-inspecties. Dit gaat ze sowieso een ster
kosten.”

SHOT 4-43
Handeling: De ouders komen aanlopen bij het hotel.
Inmiddels is het al een stuk later en komen
de ouders weer aan het bij hotel.

Even later krijgt de groep slecht nieuws te horen. De school wordt
gesloopt om ruimte te maken voor ... (?) In dit voorbeeld is het een
olieraffinaderij, maar de leerlingen mogen hier zelf iets voor bedenken.
De leerlingen van groep 8 schrikken ervan, maar laten het er niet bij
zitten en bedenken een plan om de school te redden.
Na onderling overleg
krijgt het plan om de
school om te bouwen
tot een hotel de meeste
steun. Iedereen kan dan
ook in het hotel gaan
werken en de baantjes
worden al snel verdeeld.
Eén leerling mag echter
niet meedoen, omdat
hij/zij altijd heel stil en
verlegen is. Hij/zij verlaat
teleurgesteld de school...

Muziekfragment M19 weer harder afspelen.
Geluidseffect G27 starten.

SHOT 4-44
Handeling: De kinderen slapen en snurken.
De nanny’s genieten van de rust.

Ten slotte wordt het
plan van de leerlingen
goedgekeurd.
Directeur Bram Baas
geeft toestemming om
de school om te bouwen
tot een hotel.

HOTEL ...

SHOT 1-38

LOCATIE: Klaslokaal, directiekantoor, de gang

HOTEL ...

Handeling: We zien de
klas geschokt reageren.
De leerlingen brengen hun
hand voor hun mond.
HOTEL ...

ROLLEN:
• Meester Cor Netto
• Directeur Bram Baas
• Leerlingen van groep 8
ATTRIBUTEN:
• Een envelop met een brief
• voorwerpen voor de herinneringen

• 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.

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

“De leerlingen zijn allemaal
geschokt... maar één van de
leerlingen krijgt ineens een
idee...”
26

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 RAMPENKAMP te bekijken.

