
HANDBOEK EINDFILM MAKEN

HANDBOEK
Eindfilm maken

Praktische tips en tricks voor het

maken van een eindfilm met groep 8

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

Een BRIEVENBUS-
PAKKET met daarin: 

Een handboek
‘Eindfilm maken’

(20 pagina’s).

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

Volg Hollywood in de Klas online

TOETSIE FOETSIE

18 JUNI
GYMZAAL

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

DEEL 3
SCÈNE 9-10-11DEEL 2

SCÈNE 4-5-6-7-8

DEEL 1
SCÈNE 1-2-3

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.

Prints om de filmset leuker te maken.
Een bijpassend afscheidslied 
(tekst en muziek).



Klik op de afbeelding om de trailer 
van TOETSIE FOETSIE 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 

Introductie van de leukste groep 8 ooit

LOCATIE: In het klaslokaal /op de gang bij het klaslokaal

ROLLEN: 
• Leerkracht groep 8 
• Stagiaire groep 8 
• Directeur van de school 

ATTRIBUTEN: geen

KLEDINGSUGGESTIES: De leerkrachten en de directeur moeten er volwassen uitzien. De leerlin-
gen van groep 7 zijn behoorlijk asociaal. Het is goed om dit in de kleding terug te laten zien.

• Leerkracht groep 7
• Groep 7-leerlingen
• Groep 8+-leerlingen 
• Figuranten

Scène 1a:

SHOT 1A-1

SHOT 1A-2

“Op de NAAM BASISSCHOOL in PLAATSNAAM zit 
de leukste en liefste groep 8 die je je maar kan 
voorstellen.”

“De leerlingen zijn altijd erg aardig voor elkaar en 
hebben onderling veel plezier.”

Muziekfragment M1 instarten.

Instarten: intro ZEP-eindfilm

Handeling: Film de voorkant van de school in een totaal-shot 
of gebruik hiervoor een zelfgemaakte tekening. 

Handeling: De camera beweegt nu heel rustig door de klas. De 
leerlingen kijken elkaar aan (dus zij kijken NIET IN DE CAMERA) 
en spreken door elkaar heen.

PANORAMA-
SHOT

TIP van de FILMCOACH: Het is voor het verhaal belangrijk dat het duidelijk 
zichtbaar is dat de leerlingen plezier hebben en het goed met elkaar kunnen vinden. 
In de montage haal je, wanneer je de VO hoort, het geluid van de opname weg of 
zet die heel zacht, zodat de VO goed te horen is.
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SHOT 1B-14

SHOT 1B-15

SHOT 1B-16

SHOT 1B-18

SHOT 1B-17

Leerling: “Juf, wat is er aan de hand?”

Handeling: De juf is nog steeds in paniek, schreeuwt het uit en 
duikt onder een tafel.

Leerkracht van groep 7: “Ze willen mijn haar in brand steken!!”

Handeling: schrikreactie leerkrachten

Handeling: schrikreactie leerlingen

Handeling: De leerkracht van groep 7 komt de klas binnen 
gerend en zoekt een schuilplaats. Daarvoor rent zij onder de 
eerste beste beschikbare tafel.

Leerkracht groep 7: “HELP!! Help me nou toch!! Help!!!”
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Handeling: Typen

Hacker: “Daar gaan jullie de uitslagen van jullie toets…”

Handeling: De vinger duwt op de knop  ‘delete’, waarmee wordt 
gesuggereerd dat de toetsen weg zijn.

Hacker: “Ja hoor… Ik heb ze gevonden… Eens zien… NAAM 
LEERLING gaat naar de HAVO, NAAM LEERLING heeft de 
toets ook goed gemaakt en gaat naar VWO… Nou…. Ver-
geet het maar! WHAHAHAHAHA!”

Handeling: Ze geven elkaar een ‘boks’ en starten de auto om 
weg te rijden.

ANIMATIE A-6

We zien hier de animatie van de rijdende auto.

SHOT 4B-11

SHOT 4B-13

SHOT 4B-12

SHOT 4B-14

Animatie A-5 uitzetten (indien gebruikt).

Geluidseffecten G6 en G7 uit zetten.

Muziekfragment M11 uitfaden.

Om de film een persoonlijk tintje te geven kun je bij 
“NAAM LEERLING” een naam toevoegen van een echte 
leerling uit de klas. Op deze manier kun je leerlingen met 
een kleinere rol er toch nog even uitlichten.

10

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=9DpxMc1HFZs

