
DE SCHOOL IS JARIG Attributen en aankleding
Hieronder de lijst met attributen die nodig zijn voor de film. Ga er flexibel mee om. Is er iets niet, dan zoeken we naar 
een creatieve oplossing. Zelf een attribuut knutselen kan natuurlijk ook.
SCÈNE ATTRIBUUT

WIE GAAT HET REGELEN? GEREGELD
1 Foto’s (digitaal naar de filmcoach)1 Rekenmachine
3 Telefoon
4 Adresboekje
4 Krant met artikel over Alberta Einstein5 Aankleding laboratorium / techniekruimte5, 6A, 6C, 6D, 8, 10 Tijdmachine

5, 6A, 6C, 6D, 8, 10 Kruis op de grond (tape)6A, 6C, 7, 9 Tablet/iPad
6B, 6D Afstandsbediening
7 Aankleding hippie-tijd
8 Koffiekopjes
8, 10 Taart
9 Lint
9 Schaar
9 Feestelijke aankleding voor de ‘opening’ van de school10 Feestelijke aankleding in de hal/gezamenlijke ruimte
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JUBILEUMFILM

De Jubileumfilm van Hollywood in de Klas 
is voor elke basisschool die een lustrum te vieren heeft!
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Het project bestaat uit:

Tof vormgegeven prints 
om de film nóg 

leuker te maken.

Een filmcoach die in 2 dagen 
een film met alle groepen opneemt.

Montage van de film tot een speelfilm 
van zo’n 35 minuten, die tijdens de 
viering van het jubileum een rol kan 

spelen en een fantastisch souvenir is.

SCÈNE 1 

De ontdekking
LOCATIE: Klassen in de middenbouw 

ROLLEN: 
Leerlingen groep middenbouw Filmklas: MB-1, MB-2, MB-3
Leerkrachten middenbouw Filmklas: BB-2

ATTRIBUTEN: 2 uitvindingen van Alberta Einstein, 
fotopresentatie met foto’s van de geschiedenis van de school, rekenmachine

We zien de buitenkant van de school. De voice-over vertelt dat de juffen en meesters een leuke boodschap hebben 
voor de leerlingen. Tijdens de geschiedenisles gaat het vandaag over de geschiedenis van (*naam van de plaats 
van de school*). De school heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie van de stad/ het dorp. Veel belangrijke 
mensen en bekende Nederlanders komen hier vandaan. Zoals… (hier noemen we een rijtje met echte bekende 
mensen... én de briljante professor Alberta Einstein.

Alberta Einstein is bekend van de wereldberoemde uitvindingen zoals: Hier bedenken / improviseren we dan 
2 bestaande of grappige, rare niet-bestaande uitvindingen. Deze uitvindingen zien we ook even kort in beeld. 

De geschiedenisles gaat verder waarin de leerkracht vertelt dat ze naar een bijzondere fotopresentatie gaan kijken 
met foto’s van de geschiedenis van de school. We zien vervolgens hoe alle verschillende klassen aandachtig naar de 
fotopresentatie kijken. 

TIP VAN DE FILMCOACH
In de montage wordt hier de fotopresentatie toegevoegd. Zoek daarbij naar een leuke mix van foto’s van de 
afgelopen schooljaren en stuur deze voor de montage van de film via WeTransfer naar de filmcoach. 
Zeker oude foto’s doen het altijd goed. De speelduur is 2 à 3 minuten bij 20 tot 25 foto’s die elk circa 
5 seconden in beeld blijven staan. 
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EEN REIS DOOR 
DE GESCHIEDENIS

COMPUTER ONTPLOFT DOOR UITREKENEN EINDTOETSSCORE BRILJANTE LEERLING

Krantenartikel om op een echte krant te plakken

De school is volledig uitgebrand na de explosie. Er zijn geen gewonden gevallen.

VAN DE REDACTIE - Op een basisschool heeft zich een explosie voorgedaan nadat een computer werd overbelast door het berekenen van een eindtoetsscore van een leerling. De leerling had de toets dusdanig goed gemaakt dat de computer de berekeningen niet meer aankon. Een explosie was het gevolg.

Dankzij het tijdig ingrijpen van aanwezigen en voorbijgangers kon iedereen het pand op tijd verlaten.Enkele personen werden in de ambulance gecontroleerd nadat zij aangaven last te hebben met ademhalen doordat zij rook hadden ingeademd. Zij mochten na de controle naar huis. Er zijn verder geen gewonden gevallen.

De school is volledig uitgebrand en de directie was in shock. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt,” zei de directeur van de school. Voor de leerlingen van de school wordt een noodopvang verzorgd.

LABORATORIUM

ALBERTA EINSTEIN
PROFESSOR

Deurbordjes voor het laboratorium 
en het kantoor van Alberta Einstein (optioneel)

Een uitgebreid script met 
het verhaal verdeeld in scènes 

en de voorbereidingen.
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HET VERHAAL IN HET KORT

Tijdens het bekijken van een video over de geschiedenis van de school komen de leerlingen tot 
de ontdekking dat hun school dit jaar een jubileum te vieren heeft. Alleen is de directie het totaal 
vergeten! Ze zijn veel te laat om bijvoorbeeld nog een springkussen of clown te regelen voor het feest. 

Een briljante oud-leerling 
Alberta Einstein kan de school 
misschien nog wel helpen. Zij is 
namelijk, samen met een team 
van professoren, bezig met de 
ontwikkeling van een tijdmachine. 
Hoewel de tijdmachine nog 
niet helemaal klaar is, wil het 
feestcomité de proefversie van
de tijdmachine graag op de grote 
feestdag van de school hebben. 

Op de verjaardag van de 
school wordt de tijdmachine 
geplaatst, maar omdat de 
afstandsbediening rondslingert 
wordt er 1 groep terug 
gestuurd naar de hippietijd en 
een andere groep wordt naar 
de dag van de oprichting van 
de school gestuurd. 

Alleen door heel goed dansjes 
uit te voeren, kunnen de 
leerlingen genoeg energie 
opwekken om de tijdmachine 
voldoende kracht te geven om 
hen terug naar de huidige tijd 
te brengen. 

Als blijkt dat de burgemeester en 
andere belangrijke gasten die voor de 
viering zijn uitgenodigd ook nog eens 
te vroeg arriveren, ontstaat er paniek. 
De directie besluit het hele feest te 
cancelen. Maar net als zij het droevige 
nieuws aan de gasten willen vertellen, 
komen de verdwaalde groepen terug 
uit het verleden en zijn de gasten 
enorm verrast. Wat een geweldige 
truc! 

Het wordt uiteindelijk een fantastisch 
jubileumfeest...
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Door onze ervaring, die we al sinds 2005 hebben met onze eindfilms voor groep 8, weten we dat 
scholen het al druk genoeg hebben. Deze ervaring hebben we meegenomen bij de ontwikkeling van 
het jubileum-filmscript. In het uitgebreide script wat de school ontvangt staat precies wat elke groep 
kan voorbereiden voordat de filmcoach op school langs komt en de jubileumfilm opneemt. 

Deze voorbereidingen bestaan uit:

• Het verdelen van de rollen* (teksten oefenen is niet nodig)
• Kleding voor de rollen bij elkaar zoeken (professoren, hippies, belangrijke gasten, etc.) 
• Attributen bij elkaar zoeken of zelf knutselen 
• Circa 20 tot 25 foto’s aanleveren (digitaal via WeTransfer) waarin de geschiedenis van de school 

naar voren komt.
• Dansjes bedenken en oefenen met de leerlingen. 
• Filmlocaties op school vastleggen zodat ze beschikbaar zijn op de filmdag(en).  

Denk aan de centrale hal, het schoolplein, de gymzaal, etc.

* Alle groepen spelen in de film een rol. We hebben daarbij naar de volgende verdeling gekeken:  
• Onderbouw en middenbouw. Dit zijn voornamelijk groepsrollen. De leerlingen van groep 1 en groep 2 doen 

bijvoorbeeld een dansje om een groepje ambtenaren af te leiden. Of zij verdwijnen in tijd en moeten als groep 
terug zien te komen.

• Bovenbouw. Verdeeld over kleinere groepjes en individuele rollen. Zij zullen ook teksten hebben die ze niet 
hoeven te leren, maar die we ter plekke improviseren.

VOORBEREIDINGEN

Waardering voor onze flexibiliteit 
is wat we, als Hollywood in de klas, 
vaak krijgen als we op scholen onze 
filmprojecten uitvoeren.

Een school kan heel veel tijd steken 
in bijvoorbeeld decors, maar het is 
niet per se nodig. Een leuke extra kan 
bijvoorbeeld ook het regelen van een 
gastrol van de burgemeester zijn. 
Hij/zij kan eenvoudig door het insturen 
van een videoberichtje, gemaakt op de 
mobiel, de school feliciteren met het 
jubileum. Wij verwerken dit bericht dan 
op een leuke manier in de film.  

Rob van Gijzel, destijds burgemeester 
van Eindhoven, speelde een gastrol in 
een eerder opgenomen jubileumfilm. 


