
Etiket voor een pot
met constipatiepillen

In een doorzichtige pot 
kun je bijvoorbeeld 
snoepjes doen, die er 
dan uitzien als pilletjes.

Constipatie
pillen
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Geldig t/m de laatste schooldag
van het basisonderwijs
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Een Zelfstandig Eindfilmpakket van 
Hollywood in de Klas bestaat uit 2 delen:

Een BRIEVENBUS-
PAKKET met daarin: 

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

1

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

ONGEKEND TALENT

18 JUNI
GYMZAAL

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

DEEL 3
SCÈNE 7, 8 & 9

V1.1

HOE SNEL WORD 
JIJ VOLWASSEN?

DEEL 2
SCÈNE 4, 5 & 6

V1.1

HOE SNEL WORD 
JIJ VOLWASSEN?

DEEL 1
SCÈNE 1, 2 & 3

V1.1

HOE SNEL WORD 
JIJ VOLWASSEN?

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.
Inclusief een 
gratis EHBB-etui.

HANDBOEK EINDFILM MAKEN

HANDBOEK
Eindfilm maken

Praktische tips en tricks voor het

maken van een eindfilm met groep 8

Een handboek
‘Eindfilm maken’

(20 pagina’s).



Klik op de afbeelding om de trailer 
van ONGEKEND TALENT te bekijken.

Elke scène begint met 
een korte uitleg.

ONGEKEND 
TALENT

TRAILER
EINDFILM GROEP 8

• 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.
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SHOT 3-1

Handeling: We zien een totaalshot van de school.

SCÈNE 3A 

Afscheid van directeur Grijsmaarwijs

LOCATIE: Het kantoor van Grijsmaarwijs / op het schoolplein

ROLLEN: 
• Een paar groep 8-leerlingen 
• directeur Grijsmaarwijs

ATTRIBUTEN: Notitieboekjes, aankleding van het kantoor, 
verhuisdozen of oude koffers met spullen

• directeur ‘Tijdisgeld’
• Erna de Voor - assistent van Tijdisgeld

Het is de week erop. Alles is heel relaxt in de school en directeur 
Grijsmaarwijs zit achter zijn/haar bureau te werken wanneer de 
nieuwe directie van de school binnen komt lopen. Het gaat er dan 
toch eindelijk van komen: directeur Grijsmaarwijs gaat vandaag met 
pensioen. Een groepje leerlingen loopt langs het kantoor, zien wat er 
gebeurt en blijven stiekem luisteren naar wat er allemaal verteld wordt.KORTE 

OMSCHRIJVING

“Een week later. Zoals altijd is alles heel 
relaxt op school. De leerlingen zijn in de klas 
of spelen op het schoolplein… 

Deze scène speelt zich deels af op het kantoor, 
en deels op het schoolplein. Het meeste 
efficiënt opnemen is door eerst alle shots in 
op het schoolplein op te nemen en daarna alle 
shots op het kantoor. In de montage zet je de 
shots dan op de juiste plaats.

TIP VAN FILMCOACH FREEK

Bekijk hier in welke 
volgorde je deze scène het 

beste opneemt.
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SHOT 5-24

SHOT 5-23

SHOT 5-25

Handeling: De controleurs springen in beeld.

Controleur Bas: “Ik ben Bas”
Controleur Sie-en: “Ik ben Sie-en”
Controleur Adriaan: “En ik ben Adriaan én het is verboden 
om door de school te rennen.”

Handeling: De leerlingen rennen, met een voetbal in 
de hand, richting de uitgang van de school om pauze 
te gaan houden, maar worden tegengehouden door de 
controleurs.

Leerling: “Echt waar? Heten jullie Bas, Sie-En en Adriaan…. 
Serieus? Zijn jullie toevallig ook elkaars beste vrienden, die je 
maar kunt vinden?” 
Leerling: “En jij Adriaan, ben jij een acrobaat?” 
Leerling: “En jij Bas… zit vol kattenkwaad?” 

Handeling: De leerlingen lachen bescheiden om hun 
eigen grapjes. 

SHOT 5-22

Handeling: De bakkers zetten de taart voorzichtig neer 
en gaan zitten.

Barry Bakker: “Hier kan ons tenminste niks gebeuren.”
Berry Bakker: “Precies. Eindelijk hebben we alles voor de…. 
bakker! 

IN DE HAL OF GANG
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TIP VAN FILMCOACH FREEK

Bekijk hier hoe je 
zelf clips maakt.

De shots kunnen de leerlingen ook zelf monteren op hun telefoon 
en daarna gemonteerd naar de leerkracht sturen, die het verwerkt 
in de rest van de montage van de eindfilm. 

Een aantal tips voor het maken van deze clips: 
- Film ALTIJD horizontaal 
- Maak maximaal 4 clips
- Houd ongeveer 15 seconden aan per gemonteerde clip. 
- Werk in shots. Dus per clip maak je meerdere shots.
- Acteer overdreven en denk creatief. 
- Denk van tevoren na over wat je gaat filmen, maar ook over 
de locatie en de spullen die je nodig hebt. 

SHOT 7-11

SHOT 7-12

SHOT 7-13

Handeling: Bij de laatste ruimte waar de timmerlui 
werken, worden ze aangesproken door de leerlingen. 

Leerling: “Mogen wij vragen wie jullie zijn én wat jullie hier 
doen?”

Handeling: De timmerlui schrikken op van de 
leerlingen en stellen zich voor. 

Stanley Messie: “Oh hallo, ik ben Stanley Messie.”
Bob de Bouwer: “En ik ben Bob de Bouwer.”

Leerling: “Okeee… en zijn jullie hier om een decor te maken 
voor onze afscheidsavond?” 

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=ZxXNwBypYow

