
DOCENTENHANDLEIDING LESBRIEF BOVENBOUW
Sport

Deze docentenhandleiding hoort bij het filmprogramma voor de bovenbouw van Go Short 2019. 
De handleiding geeft suggesties voor een introductie les voorafgaand aan het filmbezoek in LUX 
en een les ter afsluiting. Met deze docentenhandleiding, de werkbladen en de bijbehorende Prezi 
kun je de lessen zelf aan de klas geven. Aan het eind van dit document is achtergrondinformatie 
te vinden. Hierin staat meer informatie over de films die vertoond worden, informatie over het 
filmfestival Go Short en algemene informatie over korte films, genres en filmberoepen. Boven elk 
gedeelte staat hoelang de opdracht duurt om te behandelen, wat je ervoor nodig hebt en wat het 
leerdoel is. 
 
Tijdens het bezoek aan LUX zullen de leerlingen zeven films zien. De films zijn heel verschillend 
(documentaires, animatiefilms en speelfilms), maar een overkoepelend thema is sport. Dit 
thema komt op verschillende manieren terug in de films. Soms wordt er een sport beoefend, 
zoals in Shadow Boxer en Skip and the Rhythm Rangers. In andere films gaat het om sportiviteit 
en teamwork zoals in One of the Boys en Cycle.  Het thema sport komt terug in de opdrachten 
van deze handleiding, maar ook tijdens de inleiding van de filmvertoning in de zaal. Mochten er 
vragen zijn naar aanleiding van de opdrachten of over de Prezi, neem dan contact op met Denise 
Pippel via educatie@goshort.nl. 

Introductieles

Inleiding - theorie
5 a 10 minuten / Prezi / De leerling wordt bewust van zijn kennis over film en filmfestivals.

Zet de Prezi presentatie op groot scherm aan in de klas. Je gaat steeds naar het volgende onder-
deel via de pijltjes onder in het scherm.  Leg, aan de hand van de Prezi en de achtergrondinfor-
matie, uit wat leerlingen kunnen verwachten tijdens hun bezoek aan de filmvoorstelling in LUX. 
Hierbij kun je de volgende vragen stellen aan de leerlingen: 
 
• Wie is er al eens naar een filmfestival geweest?  
• Wat verwachten jullie dit jaar van het filmfestival? 
• Kijken jullie liever thuis films of in de bioscoop? 
• Wat zouden jullie aan filmmakers of acteurs willen vragen, als ze aanwezig zijn? 
• Wie werken er allemaal mee aan een film?  
• Welke soorten films kennen jullie? (documentaire, fictie, animatie) 
• Wat zijn jullie lievelingsfilms en waarom? 
• Wat is volgens jullie het verschil tussen korte en lange films? Wat denken jullie dat  makkelij-

ker is om te maken? 
• Wat is volgens jullie belangrijk in een film over sport? 

https://prezi.com/view/3jRxigoHhyrmTXXVqEHn/


Opdracht 1: introductie van de korte films
10 a 15 minuten  / werkblad A / De leerling krijgt een beeld van het festival en de films die het daar 
te zien krijgt.   

Door middel van deze opdracht komen de leerlingen voor het eerst in aanraking met de 
films die op het festival worden vertoond. Hierdoor krijgen de leerlingen een idee wat ze 
kunnen verwachten. Voor deze opdracht is werkblad A nodig. Op het werkblad staan de 
filmbeschrijvingen en de filmstills door elkaar. Laat de leerlingen lijnen trekken om de juiste 
omschrijving met de juiste filmstill te verbinden. Bespreek hierna de werkbladen, heeft iedereen 
dezelfde stills en beschrijvingen aan elkaar gekoppeld? Waaraan kon je zien wat er bij elkaar 
hoorde? Valt je iets op aan de stills? Wat voor films verwacht je? (droevig, grappig, kunstzinnig)  
In welke films denk je dat er gesproken wordt?

Opdracht 2: introductie van het thema sport

Publieksprijs
5 minuten / Prezi / De leerling wordt bewust gemaakt van de rol als kijker.

Een belangrijk onderdeel van filmfestivals zoals Go Short is dat er awards worden uitgereikt. Sinds 
vorig jaar bestaat er een speciale publieksprijs voor de beste film van de schoolprogramma’s. 
Leerlingen stemmen op hun favoriet en laten zo weten wat volgens hen de beste film is van de 
schoolvoorstellingen 2019. Bereid de leerlingen hierop voor en laat hen bedenken waarom ze een 
film goed of leuk vinden. Waar letten ze op als ze een film moeten beoordelen? Alleen op het 
verhaal of ook op de manier waarop het gefilmd is of juist op de muziek? Na de vertoning geven de 
leerlingen aan wat hun favoriet is. Tijdens de Family Shorts vertoning op zondag 7 april worden de 
winnaars bekend gemaakt.  Vraag leerlingen waar ze op letten als ze een film moeten beoordelen.  
Bijvoorbeeld op de verhaallijn, de manier waarop het gefilmd is of de muziek die in de film is 
verwerkt. 

10 minuten  / Prezi / De leerling deelt en visualiseert zijn idee over sport en geslacht met de klas.  

Bekijk met de klas de trailer van Skip and the Rhythm Rangers https://vimeo.com/296833878 en 
maak drie rijen op het bord. Boven rij 1 staat ‘meiden’, rij 2 ‘jongens’ en rij 3 ‘beide’.  
De leerlingen mogen een sport opnoemen en in de rij schrijven waarbij de sport ‘hoort’. Zijn 
sommige sporten alleen voor meisjes? En waarom dan? 
Bespreek de antwoorden van de leerlingen na afloop van het filmbezoek nogmaals. Misschien is 
hun mening veranderd na het zien van de film.   



Opdracht 3: verdiepingsopdracht van het thema sport 

40 minuten /werkblad B + camera / De leerling maakt kennis met het filmen en de bijkomende 
filmtechnieken. Daarnaast leert het zijn eigen ideeën vorm te geven binnen een filmplan.  

Het thema van het filmprogramma is sport. Sommige mensen zijn heel goed in het beoefenen 
van een bepaalde sport. Naast talent heb je ook motivatie nodig om beter te worden. In de film 
Shadow Boxer gaat Luna op kickboksen, ze wil namelijk sterk zijn voor haar moeder die gewond is 
geraakt tijdens een bokswedstrijd. Haar zieke moeder motiveert haar.  

1) De leerling schrijft een top 5 aan dingen/mensen/dieren/pretparken op die hem of haar 
motiveert. Wat motiveert hen als iets niet gelijk lukt?  

2) De leerlingen wisselen in drietallen hun top 5 uit. Welke motivaties komen overeen? De 
leerlingen maken aan de hand van hun eigen top 5’s een nieuwe top 5. 

3) De leerlingen maken in drietallen een video van 1 take (de video wordt in 1 keer gefilmd) van 
hun top 5. Op werkblad c maken ze een storyboard van hun video. Hierop maken ze duidelijk 
waar het wordt gefilmd, wie er wordt gefilmd en wat er wordt gezegd en laten zien. Laat de 
leerlingen ook nadenken over de manier waarop de camera gaat worden gebruikt. (staat de 
camera op statief, in de hand, doorgegeven)

4) De leerlingen filmen hun top 5 video.  
5) De leerlingen laten klassikaal hun eigen video’s zien. Welke video gaf het meeste motivatie? 

Hoe kwam dat? (enthousiast vertelt, mooie kleuren, vrolijke muziek, herkenbaar, grappig) 
 



Opdracht 1: Verdieping in het thema sport 
40 minuten / werkblad C / De leerling verwerkt zijn opgedane kennis over film met zijn eigen visie op 
sport.

In de film Rules of Play bedenken de personages nieuwe spellen en sporten. Wat zijn de 
kenmerken van een sport? (regels, hoe je punten krijgt, tenue, attributen)  
Ontwikkel je eigen sport. Wat wordt de naam van je sport? Kan je de sport alleen spelen of heb je 
teamgenoten nodig, en hoeveel? Hoe lang duurt een wedstrijd? Hoe ziet een wedstrijd eruit? Over 
welke talenten moet je beschikken om de sport te kunnen beoefenen? Wat zijn de regels van de 
sport? En natuurlijk het allerbelangrijkst, wanneer heb je gewonnen?! Gebruik hiervoor Werkblad 
C.  Maak een introductievideo van 1 minuut over jouw sport. Zorg ervoor dat je door de video een 
goed beeld krijgt van de sport. 

Bespreken filmbezoek 
15 minuten / Prezi / De leerling ontwikkelt een mening op het gebied van films en verdiept zich in de 
verschillende thema’s die in de films worden behandeld.

• Wat is jullie het meest bijgebleven? 
• Klopte het bezoek met jullie verwachtingen? 
• Welke films vonden jullie het mooiste? En het grappigst? 
 
Vragen over de films
• In One of the Boys is een korfbalteam van jongens en meisjes waar weinig wordt 

samengewerkt.  Wat heb je nodig om een goed team te zijn? (plezier, gelijkwaardigheid, 
hetzelfde doel hebben) 

• In Birthplace zwemt een man buiten in de zee. Waarom denk je dat ze voor de videoclip de 
man in de zee hebben laten zwemmen in plaats van in een zwembad? (aandacht voor de   
milieuvervuiling die in de zeeën plaatsvindt, ziet er avontuurlijker uit) 

• Welke sporten kunnen, naast zwemmen, nog meer buiten worden beoefend? (Schaatsen, 
vliegeren, streetdance, kajakken, skiën, jeu de boulen, skeeleren) 

• Als je buiten sport heb je ook met het weer te maken. Welke sporten kan je buiten alleen 
beoefenen bij bepaalde weersomstandigheden? (vliegeren bij veel wind, schaatsen bij koude 
temperatuur, zwemmen met een warme temperatuur) 

• Zijn er sporten waar jij graag goed in zou willen zijn zoals Luna in Shadow Boxer? Waarom zou 
je dat willen?  

• Wat gebeurde er toen het potlood brak? Waarom hebben de filmmakers dit op deze manier in 
beeld gebracht?

Discussie: Bespreek in groepen het einde van de film The Hunt.  
• Wat vonden jullie het grappigste moment in de film? 
• Komen de grappige momenten met elkaar overeen? 
• Waardoor werd het grappige effect versterkt? (Gezichtsuitdrukkingen? Muziek?)

Wat vond je van de documentaire Skip en de Rhythm Rangers? 
• Is je mening veranderd nadat je de documentaire gezien hebt? Wat heb je van de documentaire 

geleerd? (dansen is niet alleen voor meisjes, mensen worden gepest door de sport die ze 
beoefenen, er bestaan jongens danscompetities) 

• Wat bedoelen mensen met meisjesachtig? (slap, mietje, aanstellerig) En met jongensachtig? 
(stoer, rauw, vechten) 

• Meisjesachtig wordt als belediging gebruik. Worden meisjes ook beledigd als ze iets 
jongensachtig doen?  

• Welke van de door jullie opgeschreven sporten zouden jullie in een andere rij plaatsen?
• Wat vond je van het gebruik van de camera? Had je het idee dat je erbij was? 

Reflectieles



Opdracht: Verbind de beschrijving van de film bij de juiste ‘filmstill’. Een ‘filmstill’ 
is een stilgezet beeld uit de film.

The Hunt
In deze geanimeerde film gaat een oude 

man op jacht met een konijn.

Cycle
Een meisje leert fietsen van haar opa en 
ontdekt waar het echte avontuur begint.

Skip and the Rhythm Rangers
De veertien jaar oude Skip houdt van dansen, 

maar hij wordt gepest door de jongens van 
zijn school. Zij zeggen dat dansen ‘gay’ is. 

Samen met zijn danscrew Rhythm Rangers wil 
hij bewijzen dat ook jongens kunnen dansen. 

Birthplace
Een man is op een prachtige plek op aarde, 

alleen zijn leefomgeving wordt vervuild.   

Rules of play
Een groep vermoeide spelletjes spelers is de 

normale regels van spelletjes zat. Zij gaan 
het anders doen… 

One of the boys
Tijdens de korfbaltraining zijn alle ogen 

gericht op het populairste meisje van het 
team.

Werkblad A “Filmstills verbinden”

Shadow Boxer
Een professionele boxer raakt gewond tijdens een 

wedstrijd. Ze moet revalideren en dat valt haar 
zwaar. Maar haar dochter wil voor haar vechten. 



Werkblad B “Storyboard voor jouw sportfilm”
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Vul de onderstaande vragen in om en beeld te krijgen van jouw zelfgemaakte sport.
Werkblad C “Een nieuwe sport”

Naam van de sport: 

Attributen?

Kleding/Tenue?

Deelnemers (Team/tweetallen/alleen?)

Locatie van de sport?

Wat zijn de regels?

Hoelang duurt een wedstrijd?

Wanneer heb je gewonnen?

Welke kwaliteiten heb je nodig om de sport 
te beoefenen?

(Lenig/lang/snel/grappig/intelligent/
samenwerken?)



Welke films kijken de leerlingen?

Animatiefilms
In de film Rules of Play / Duitsland / animatie / 8 min verzamelt een groep mensen zich op het 
speelveld. Ze zijn uitgekeken op de spelletjes die er altijd worden gespeeld. Ze proberen wat 
anders en creëren nieuwe spellen met nieuwe regels. 

Een meisje leert van haar opa fietsen in Cycle / Nederland / animatie / 2 min. Op het moment dat 
ze zelfstandig fietst begint haar avontuur pas écht!

Een oude man gaat op jacht. Maar wees niet bang, geen enkel dier raakt gewond! 
The Hunt / Frankrijk / animatie / 6 min 

Fictie
De moeder van Luna in de film Shadow Boxer / Denemarken / fictie / 22 min is professioneel 
bokser. Wanneer haar moeder tijdens een wedstrijd zwaargewond raakt, doet Luna er alles aan 
om haar moeder weer terug in de boksring te krijgen.  

De zomervakantie is voorbij. In One of the Boys / Nederland / fictie / 11 min zijn de 
korfbaltrainingen weer begonnen. Naast een zomers kleurtje heeft de vakantie ook nog wat 
anders meegebracht. 

Documentaire
Skip en de Rhythm Rangers / Nederland / documentaire / 15 min laat het leven van de veertien-
jarige jongen Skip zien. Hij zit op dansen, maar de jongens uit zijn klas vinden dansen iets voor 
meisjes. 

Videoclip
Birthplace / Indonesië, Nederland, Singapore, Engeland / videoclip / 5 min is een deels 
geanimeerde videoclip waarin een man in de oceaan zwemt. Naast het moois dat hij in deze 
waterwereld aantreft, ontdekt hij ook de keerzijde. 
Kijk hoe de videoclip tot stand is gekomen: https://www.youtube.com/watch?v=FjtjX6pudhM

Wat is een filmfestival?
Go Short is hét filmfestival voor korte films in Nederland en wordt dit jaar voor de elfde keer 
georganiseerd. Het festival vindt plaats van 3 t/m 7 april in filmhuis LUX. Een filmfestival is een 
evenement, waarbij de hele dag films worden vertoond en er allerlei activiteiten zijn die met film 
te maken hebben (zoals interviews met filmmakers, workshops waarin je leert hoe je zelf een film 
moet maken, filmfeestjes, een competitie voor de beste films en natuurlijk schoolvoorstellingen). 
Filmfestivals zijn een belangrijke plek voor filmmakers omdat zij hier de kans krijgen om hun films 
te vertonen en te zorgen dat filmprogrammeurs van bioscopen hun films zien. Ook maken ze kans 
op verschillende prijzen die door een vakjury en het publiek worden gekozen. 

In Nederland zijn bekende filmfestivals: Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR), het 
Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht en het Internationale Documentaire Film Festival 
Amsterdam (IDFA). 
Filmfestivals duren vaak tussen de vijf en tien dagen. Go Short duurt 5 dagen en er komen in 
totaal zo’n 17.000 bezoekers. Dit jaar worden er op zondag 7 april Family Shorts vertoond met 
kinderfilms, een blok voor kinderen van 4+ en een blok voor kinderen van 10+. Meer informatie 
vind je op http://goshort.nl. 

Achtergrondinformatie



Wat zijn korte films?
Een korte film is, zoals de naam al zegt, een film met een korte speelduur. Zo’n film duurt minder 
lang dan de gemiddelde film die je tegenwoordig op televisie of in de bioscoop ziet. Tijdens Go 
Short vertonen we films die 1 seconde tot maximaal 30 minuten kunnen duren. De kortste film 
die jullie gaan zien, duurt 2 minuten en 15 seconde, de langste 22 minuten. Omdat de films korter 
duren dan een normale bioscoopfilm, stellen we filmblokken samen. 

Plekken waar je korte films kunt zien zijn: in de bioscoop (voor de hoofdfilm) en via online 
bronnen zoals YouTube. De allereerste films die gemaakt werden, waren ook kort. 
Er zijn, net als bij gewone speelfilms, verschillende soorten films, zoals fictie, animatie, 
kunstfilm en documentaire. Een fictiefilm is een film waarin acteurs spelen. Zij spelen een 
verhaal na speciaal voor de film volgens een script. Dit verhaal kan wel gebaseerd zijn op een 
waargebeurd verhaal maar is niet gefilmd terwijl het gebeurde. 
Een animatiefilm is een film waarin geen levende mensen spelen, maar getekende of gemaakte 
figuren. Deze figuren kunnen met de hand of met de computer getekend zijn. De stemmen van de 
figuren worden door echte mensen ingesproken. 
Een documentaire is een non-fictie film, dus een waargebeurd verhaal. De filmmaker verzint 
geen verhaal maar filmt iets uit de realiteit terwijl het gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld iemands 
persoonlijke verhaal zijn of het volgen van een dier in een natuurdocumentaire. Hierbij kiest een 
filmmaker altijd voor een bepaald onderwerp of standpunt en vanuit daar wordt het verhaal 
verteld. Je kunt namelijk niet alles laten zien wat er gebeurt, dan duurt de film veel te lang. 
 Dit jaar is er bij Go Short een nieuwe competitie speciaal voor de videoclip. Go Short ziet 
videoclips als volwaardige korte films. Een videoclip vertelt een verhaal of maakt een 
sfeerimpressie. De beste ingestuurde videoclip wordt met een prijs beloond. Een videoclip kan 
dus zeker niet ontbreken in het Go Short schoolprogramma. 

Wie werken er mee aan het maken van een film?
Bij het maken van een film werken veel mensen samen. De eindverantwoordelijke bij het maken 
van de film is de regisseur, zowel tijdens het filmen als tijdens de montage. Het proces begint 
als een scenarioschrijver het filmverhaal schrijft, dit verhaal is opgeschreven in handelingen en 
dialogen in een scenario. Op een filmset bedient een cameraman/vrouw de camera. Een acteur 
of actrice speelt een bepaald personage in een film. De editor zoekt de verschillende beelden bij 
elkaar en zet ze achter elkaar met behulp van een computerprogramma zodat de film een geheel 
wordt. De filmcomponist maakt de muziek bij de film en de sounddesigner zorgt dat de geluiden 
zoals de muziek passen bij de sfeer van de film. Uiteindelijk kijkt de filmkijker voor zijn of haar 
plezier naar de film in de bioscoop of thuis. Een filmrecensent kijkt als beroep naar films om in 
een krant of op een website te schrijven of de film de moeite waard is om te zien en waarom.
 De filmprogrammeur ontwikkelt filmprogramma’s bij een festival of een bioscoop. De 
programmeur bekijkt voor zijn beroep veel films, hij vergelijkt de films met elkaar en maakt 
hierin een keuze voor zijn filmprogramma. De films die hij kiest kunnen worden vertoond 
op een filmfestival of in een bioscoop. Voor filmmakers is het dan ook belangrijk dat een 
filmprogrammeur hun film bekijkt, hierdoor krijgt hun film een kans om ook vertoont te worden.


