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

1

2

Toegang tot EEN EIGEN ONLINE OMGEVING met daarin:

Een BRIEVENBUSPAKKET met daarin:

DEEL 1& 3
SCÈNE 1, 2

DEEL 2

SCÈNE 4, 5 & 6

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 7, 8 & 9

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

Extra rolverdelingen voor verschillende groepsgroottes.

RAMPENKAMP

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

18 JUNI
GYMZAAL

MAKEN
HANDBOEK EINDFILM

Toegangskaartjes (A8-formaat).

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.

as online

ood in de Kl

Volg Hollyw

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.

Instarten: Animatie A1

We zien een animatie waarin de bus aan komt bij school.

Alle animaties in het script kunnen ook door de leerlingen zelf worden gemaakt door
middel van de stop-motion techniek. Zie hiervoor ook de online les.

SHOT 3-34

Elke scène begint met
een korte uitleg.

DE VOORDELEN
VAN EEN EINDFILM
In de klas - 5

Leerling (enthousiast): “De bus komt eraan!”
M6 instarten

Handeling: De rest van de klas reageert enthousiast.
Ze nemen al hun kampspullen mee en lopen met veel
plezier de klas uit.

SHOT 2-9
Handeling: We zien een stuk of 5 korte shots van leerlingen die aan komen lopen. Tussen de leerlingen zitten
ook paar bekende personen die we in scène 1 hebben
gezien.

SCÈNE 1
Het kamp van groep 7

KORTE
OMSCHRIJVING

Het is een jaar geleden en we zijn bij het schoolkamp van groep 7. Een
groepje leerlingen vindt het schoolkamp het allerleukste wat ze ooit
hebben meegemaakt. Een aantal andere leerlingen vindt het schoolkamp
ook wel leuk, maar vindt dat het groepje erg overdrijft. Ze besluiten
een prank (geintje) uit te halen met hun klasgenoten; ze worden met
hun gezicht in de vla geduwd. Iedereen moet er erg om lachen, maar de
klasgenoten die in de vla zijn geduwd vinden het helemaal niet leuk. Ze
verlaten het schoolkamp direct en besluiten zelfs van school af te gaan.

Tekst die de leerlingen kunnen zeggen:
-“Ik heb zo uitgekeken naar dit kamp, wat zullen we eigenlijk
eten vanavond?”
-“De bonte avond, waar dan iedereen een optreden gaat
doen, daar kijk ik echt naar uit.”
Ferry Kuhlman (ratelend): “Ja, echt cool man. En wat dacht
je dan van marshmallows roosteren bij het kampvuur…
zo vet! Ik heb op YouTube-video een gezien dat je met
marshmallows een supervette prank kan uithalen.
Zal ik er eens meer over vertellen?”
Kenny Boeijen: “Sorry, hoor! Maar mij ken het niet zoveel
boeien.”

SHOT 2-10

Op de gang - 5

Prankster: “Pas op, ze komen eraan. Zoek dekking.”
Verliefde prankster (tegen de geliefde): “Kom maar bij mij
schat!”
Handeling: De pranksters verstoppen zich snel. Het is
leuk als ze zich op een komische manier verstoppen.
Denk aan: achter een dunne paal, met een tas over
het hoofd (en voor de rest gewoon zichtbaar), in een
prullenbak, etc.

SHOT 3-36

Meester Patrick Paniek en Juf Wil Chill:
“Goeiemorgen allemaal.”

Handeling: De leerlingen en leerkrachten lopen de
klas uit. Ze hebben niet door dat de pranksters zich
verstopt hebben, en lopen richting de bus.

LOCATIE: Op het kamp van groep 7
M6 iets zachter

ROLLEN:
• Groep 7-leerlingen die het kamp heel leuk vinden
• Groep 7-leerlingen die het kamp niet leuk vinden
• Juf Anna Nas
• Juf Roos Vicee

SHOT 3-35

M7 uitfaden

SHOT 2-11
Handeling: Leerlingen komen aanlopen.

ATTRIBUTEN: Aankleding van de gehele kamplocatie (tentjes, slaapzakken etc).
Aankleding van de eetzaal in het kamphuis, vla en diepe borden.

Instarten: Animatie A2

• 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.

We zien een animatie waarin pranksters brandstof uit de bus halen.

Leerlingen: “Goeiemorgen!”
De animatie gaat verder waarin we zien dat de leerlingen de bus in stappen, waarna de bus vertrekt, op
weg naar het kamp.

TIP VAN FILMCOACH FREEK

SHOT 2-12

Zorg er bij deze scène voor dat de leerlingen die het kamp
heel erg leuk vinden bij elkaar zitten, en iets verderop de
leerlingen die het kamp juist helemaal niet leuk vinden.
Je hebt hierin dus een tweedeling.

Handeling: We zien nog een groepje verstopte
pranksters.

Praktische verwijzingen
naar de montage.

Prankster (fluisterend): “Pfoe, dat scheelde niet veel.
Ze hebben ons niet gezien.”

Instarten: ZEP-intro

SHOT 1-1

41

Na intro: instarten M1

29

Handeling: We zien de leerlingen zitten op hun
kamplocatie. Ze kletsen, doen een spelletje, etc.
“Het is 1 jaar geleden, en groep 7 is op
kamp. Er zijn een aantal leerlingen die het
kamp erg leuk vinden.”

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

