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JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om film breed in je lessenpakket te 
integreren. We reiken je tools aan om je leerlingen de film 
op een actieve, creatieve en kritische manier te laten 
beleven. Naast deze lesmap hebben we nog meer in huis. 
Je vindt het overzicht achteraan in deze lesmap. 

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de film, 
de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook interes-
sante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  
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Meer film?

JEF biedt meer dan film! 
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Citaten uit de pers
“We houden onze blaasbalg met peper met plezier op  
zak. Op leest van jonge kinderen geschoeide en goede  
(animatie)films zijn schaars en kostbaar.” (De Standaard)

“Deze Duitse animatiefilm is een aanrader voor heel jonge 
kinderen. Het sprookje kent geen enkel gruwelijk moment, 
hoewel de zeer knappe decors vaak een lugubere sfeer 
oproepen. De makers hebben echt hun best gedaan om het 
geheel onder te dompelen in een goedmoedige komedie 
met satirische en absurde kantjes.” (GVA)

Inleiding op de film
Voor je naar de film gaat, kan je de kinderen al enkele  
dingen mee geven over De drie rovers. 

Het is mogelijk dat het voor enkele jonge kinderen de 
eerste keer is dat ze een filmvoorstelling bijwonen. De film 
houdt hier rekening mee: helemaal aan het begin van de 
film – nog tijdens de begingeneriek – is er een gesprek te 
horen tussen de acteurs die de rollen van de kleine Tiffany 
en de boosaardige tante vertolken. Zij stellen zich voor en 
verklaren aan de kijkers wat ze te zien krijgen:

Bel rinkelt.
Tiffany: A-ni? A-ni-ma? Wat staat er allemaal?
Tante: Dat zijn de mensen die de film betaald hebben, die 
worden nu allemaal genoemd. De één na de ander. En wie 
ben jij? 
Tiffany: Tiffany. En jij?
Tante: De gemene tante!
Tiffany: Je ziet er helemaal niet gemeen uit.
Tante: Ik speel ook alleen maar de gemene tante. Ik ben 
actrice. (Bel rinkelt twee maal.) Mooie jurk heb jij aan.

Synopsis
Tiffany is per koets onderweg naar het weeshuis wanneer 
drie woest uitziende rovers de weg versperren. Ze zijn op 
zoek naar een grote buit maar vinden enkel... het kleine 
meisje. Tiffany kan hen overhalen om haar mee te nemen: 
ze beweert dat haar vader een rijke maharadja is die
veel losgeld voor haar zal betalen. Vanaf nu woont ze in het 
rovershol. Ver weg in het dal ligt het weeshuis. De directrice 
- een nijdige zoetebek - laat er weeskinderen zwoegen in 
haar suikerbietenfabriek. Maar op een dag ontdekken de  
rovers Tiffany’s geheim... 

Vertederend, doldwaas en machtig mooi getekend. Naar 
een klassiek prentenboek van Tomi Ungerer.

Technische kaart
Een animatiefilm van Hayo Freitag
Duitsland, 2007, 78 minuten, Nederlands gesproken

Naar het gelijknamige prentenboek van Tomi Ungerer

Originele titel  Die Drei Räuber
Productie  Stefan Arndt, Stephan Schesch
Scenario  Hayo Freitag
Muziek  Kenneth Pattengale
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Tiffany: Van de kostuumafdeling. Ik heb hem zelf uitge-
zocht. Het is echt kant!
Rovers: Ga zitten, kinderen. De film gaat beginnen! Bij de 
derde bel! Op jullie plaatsen.
Tiffany: Ja ja, ik kom al!
Rovers: Stil jullie tweetjes. Tomi zit al te wachten.
Tiffany: Tomi?
Tante: Tomi Ungerer. De verteller van dit verhaal. (Bel  
rinkelt drie maal.) Ssst. Het gaat beginnen.

Voor jonge kijkers zijn er ook enkele moeilijke woorden. Bespreek 
deze klassikaal voor het filmbezoek. Je kan eventueel samen met 
de kinderen een ‘woordenboekje met moeilijke woorden’ maken. 

 W Wat is een weeskind?
 W Wat is een weeshuis?
 W Wat is een veldwachter?
 W Wat is een maharadja?
 W Wat is het verschil tussen een dief en een rover?
 W Wat zijn suikerbieten?

De drie rovers is een 2D tekenfilm. Dat wil zeggen dat er voor 
deze film nog heel veel tekeningen met de hand gemaakt werden. 
Hiermee onderscheidt de film zich van de vele 3D computer- 
animatiefilms die de laatste jaren in de bioscopen te zien waren.
De personages en achtergronden volgen het voorbeeld van 
de originele illustraties uit het prentenboek. De figuren werden 
eenvoudig maar liefdevol geanimeerd. De achtergronden zitten 
vol fantasie en er zijn een heleboel leuke details in te ontdekken.
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Schrijver Tomi Ungerer 
Sommige illustratoren hebben prentenboeken gemaakt die tot het 
culturele erfgoed behoren. Klassiekers die niet verloren gaan.  
‘De Drie Rovers’ is zo’n boek. Geschreven en getekend door Tomi 
Ungerer werd het voor het eerst uitgegeven in 1963. Lemniscaat 
bracht deze parel in 2003 opnieuw op de Nederlandstalige markt.

In de loop van zijn carrière werkte Ungerer aan zo’n 140 boeken, 
gekenmerkt door humor, expressief kleurgebruik en scherpe  
contrasten. Hij hanteert grote kleurvlakken: wit, veel zwart en 
nachtblauw met gele of rode accenten. De eerste pagina’s van 
‘De Drie Rovers’ zijn donker gekleurd. Een voorbode van de 
slechte afl oop? Dan worden de illustraties kleurrijker en lichter... 
op weg naar een happy end. Maximale zeggingskracht met  
minimale middelen.

Ook inhoudelijk is zijn werk vernieuwend. Ungerer choqueert door 
komaf te maken met de gebruikelijke “lievigheid”. Het weesmeisje 
Tiffany is dolblij wanneer 3 rovers haar koets overvallen. De 
auteur bespot graag de menselijke hebbelijkheden en hanteert 
soms een doorgedreven vorm van satire. Door het volwassen 
taalgebruik appreciëren ook volwassenen het verhaal. “Ik wil dat 
kinderen nieuwe woorden leren kennen. Zeg dus nooit: ‘dat is een 
boom’. Maar zeg: ‘dat is een beuk.’ Daarom vind ik dat je voor 
kinderen eender welke lectuur luidop moet voorlezen. Kinderen
hebben geen nood aan kinderboeken. Ze hebben nood aan goed
vertelde verhalen.”

Tomi Ungerer leverde een belangrijke bijdrage aan de inhoude-
lijke en artistieke evolutie van het prentenboek in de jaren ‘60 en 
‘70. In 1975 kreeg hij in Nederland de Zilveren Griffel voor  
‘Zeralda’s Reus’. En in 2001 werd in Straatsburg het Tomi Ungerer 
Museum geopend. Voor de Duitse en Engelse versie van de film 
trad Tomi Ungerer zelf op als de vertelstem van het verhaal.

 

Regisseur Hayo Freitag
Hayo Freitag werd geboren in Wilhelmshaven, Duitsland. Na zijn 
studies kunst en filosofie wijdde hij zich vooral aan literatuur. Hayo 
Freitag was altijd geïnteresseerd in verhalen, maar hij was vooral 
bijzonder gepassioneerd door beeldverhalen. Al snel begon hij 
boeken en pamfletten te illustreren.

Vanaf 1984 begint hij ook korte animatiefi lms te maken. Zo 
draaide hij in 1985 de korte film Mein Bruder, die vele prijzen  
won en die door het Modern Art Museum in New York werd  
geselecteerd als beste animatiefilm. In 1990 volgt zijn eerste lange  
animatiefilm: Werner – Beinhart. Tussendoor maakt hij reclame- 
en tv-films en werkt hij mee aan een heleboel nationale en  
internationale tv-series. 

De drie rovers is de derde lange animatiefilm van Hayo Freitag.
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Uit een interview met schrijver Ungerer en 
producent Schesch
Hoe stond je tegenover een adaptatie van ‘ De drie rovers’ 
naar een tekenfilm? 

Ungerer: “Er werden al vaker boeken van mij verfilmd, maar dat 
was meestal in een kortfilm. Ooit werd er een Tsjechische versie 
gemaakt van ‘De drie rovers’ maar die duurde slechts 8 minuten. 
Zo’n lange tekenfilm was voor mij iets nieuws. Een kinderboek 
bevat meestal 32 pagina’s. Dus moest ik een beetje water bij 
de wijn doen. Dankzij dit project heb ik fantastische mensen 
ontmoet. Het was een perfecte samenwerking. Samen hebben 
we het verhaal verder ontwikkeld. Zo is de film een echte ‘roman’ 
geworden. En ik ben helemaal weg van wat ik gezien heb.”

Je moest het oorspronkelijke kortverhaal opblazen tot een 
75 minuten durende animatiefilm zonder te raken aan het 
karakter van het boek.

Schesch: “We distilleerden de sleutelpersonages uit het boek: drie
woeste rovers wier leven overhoop wordt gegooid door de komst 
van een onschuldig weesmeisje. Verder werd er een enge tante 
aan toegevoegd, waaraan in het boek slechts één zinnetje werd 
gewijd: ‘Ze had geen vader en moeder en was op weg naar een 
vreemde oude tante bij wie ze zou gaan wonen.’ In de film wordt 
zij de aan zoetigheid verslaafde directrice van het weeshuis. Dat 
verhalend skelet werd verrijkt met elementen die Tomi Ungerer 
zelf aanbracht, in zijn eigen vertelstijl.” 

Van boek naar film
De filmversie van het verhaal is extra interessant omdat ze 
rechtstreeks naar het prentenboek verwijst. De openings- en 
slotscène geven heel getrouw de illustraties van het boek weer. Je 
kan het boek eventueel tonen in de klas en zien of de kinderen de 
tekenstijl en de situaties herkennen.

Door het spel van schaduwen en het kleurgebruik hebben de 
makers er resoluut voor gekozen om “elke vorm van diepte uit het 
beeld te halen”. Dit geeft de kijkers het gevoel alsof ze naar een 
bladzijde uit een boek kijken.

Na de filmvoorstelling kan je het boek voorlezen aan de kinderen. 
Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen het boek en de 
film? Wat vind je het leukste? Waarom?

Vraag Boek Film

Wat voor materiaal,
medium?

Op papier, iets tast-
baars, eerder een 
individuele activiteit.

Op het scherm, iets 
om naar te kijken, 
eerder iets dat je
in groep doet.

Vorm Rechthoekig, kaft 
en pagina’s, stille  
beelden, één
tekening per 
pagina.

Zo groot als het 
scherm waarop je 
kijkt, met geluid,
bewegende 
beelden, veel
tekeningen.

Verhaal Door de tekst 
verteld, je kan het  
verhaal even  
wegleggen en weer 
oppikken of je
lievelingsstukje 
herlezen.

Door de vertelstem, 
de dialogen tussen 
de personages.
Je moet het verloop 
van de film volgen, 
je kan niet je eigen 
tempo bepalen.
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Het prentenboek van Tomi Ungerer werd heruitgegeven bij 
Lemniscaat:

De drie rovers
ISBN 9789056375294
36 blz.
€ 13,95
Oorspronkelijke titel Die drei Räuber
Vertaling Maydo van Marwijk Kooy
Vanaf 4 jaar
Verkrijgbaar in de boekhandel
www.lemniscaat.nl

Filmbeleving
Indrukken verzamelen na de voorstelling
De 5 ‘W’ vragen 

Je kan het verhaal kort samenvatten door een antwoord te geven 
op de 5 ‘W’-vragen:

 W Over wie gaat het verhaal?
 W Waar speelt het verhaal zich af?
 W Wanneer speelt het verhaal zich af?
 W Over wat gaat het verhaal?
 W Waarom krijgt het verhaal een bepaalde wending?

Je kan de letter W op het bord schrijven en de kinderen zelf de
vraag(woorden) laten zoeken aan de hand van deze beginletter. 
Als het wat stroef verloopt, kan een voorbeeld hen eventueel op  
weg helpen. Laat de kinderen vervolgens de vragen beant-
woorden. Zo brengen ze alle belangrijke verhalende elementen uit 
de film overzichtelijk samen.

Stellingenspel 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Geef elk kind een rode stip 
op de ene hand en een groene stip op de andere hand. Kopieer 
de fiches met vragen en knip ze los van elkaar. (Zie bijlage).

Laat de kinderen een fiche trekken. Lees de vraag voor en toon 
de afbeelding. Laat de kinderen antwoorden door één van hun 
handen op te steken. Spreek af dat de groene bol ‘ja’ is en de 
rode bol ‘nee’. Probeer van alle leerlingen te bekomen dat ze 
hun eigen mening verantwoorden en niet zomaar hun vriendjes 
nadoen. Het kan helpen om af te tellen ‘één-twee-drie’ zodat 
iedereen tegelijk z’n hand opsteekt; zo heb je minder kans op  
‘afkijkers’. Vraag telkens bij een paar leerlingen naar het ‘waarom’ 
van hun antwoord. Er zijn geen goede of foute antwoorden!
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Personages
De drie rovers
De drie rovers zijn onafscheidelijk en doen àlles in groep.  
Er is de knorpot (Donderjakob), de lekkerbek (Malente) en 
de gevoelige (Flinn). Elk hebben ze een attribuut dat past 
bij hun karakter (donderbus, blaasbalg met peper en bijl). 

In vergelijking met het boek zijn er meer onderlinge ver-
schillen tussen de rovers, bvb hun stemmen, hun baarden 
(vorm en kleur)... In het boek kan je het onderlinge verschil 
enkel opmerken door de tekening van de linten op hun 
hoed. Dit detail is in de film verdwenen. De manier waarop
hun ‘roverskarakter’ evolueert blijft echter identiek aan  
het boek: sombere, gemaskerde overvallers in de nacht 
groeien uit tot lieve rovers en verliezen hun donker kantje 
door Tiffany’s ontwapende karakter. Ook zij blijken eigenlijk 
niet meer dan drie kleine jongetjes die 30 jaar geleden uit 
het weeshuis ontsnapten.

Taalactiviteit: begrippen ‘hetzelfde’ en ‘anders’

Gebruik de afbeeldingen van de drie rovers in bijlage. Laat 
de kinderen zoeken en verwoorden wat er ‘hetzelfde’ is 
aan de rovers en wat er ‘anders’ is. Probeer ook eens naar 
niet uiterlijke kenmerken te kijken, de karakters van de drie 
rovers zijn erg verschillend!

In de bijlage vind je nog twee leuke werkblaadjes: 

 W Welke hoed hoort bij welke rover?
 W Welk wapen hoort bij welke rover?

Tiffany
Alles draait rond het kleine meisje Tiffany, het hoofdper- 
sonage waarmee de jonge kijkers zich identificeren. Bij het 
graf van haar ouders wordt ze in een koets gezet, moeder- 
ziel alleen. De reis gaat door een donker bos, richting 
weeshuis. Ze probeert de eenzaamheid te verjagen door te 
praten tegen haar popje Pimpanella. Het toeval brengt 3  
rovers op haar pad, die in haar – ondanks al hun goud – 
hun grootste schat vinden.

Inhoudelijke info 7d y
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Tante
Tante is de gemene directrice die met ijzeren hand over 
het weeshuis regeert. “Zonder bieten, geen liefde” is haar 
leuze. De weeskinderen ploeteren de hele dag in het veld 
en in de fabriek om suikerbieten te verzamelen waarvan 
zoetigheid voor tante wordt gemaakt. Met Tiffany’s komst 
staat het hele weeshuis op stelten en de kinderen grijpen 
de macht. Beroofd van haar bestaansreden springt tante in 
haar eigen machine en verandert alzo in een taart.

Activiteit wereldoriëntatie: waarneming en  
proeven van soorten suiker en suikerbieten

Voor kinderen van deze tijd zijn suikerbieten waar-
schijnlijk onbekend. De film is een goede aanleiding 
om deze ‘vergeten groente’ te belichten. Laat de 
kinderen de bieten en de suiker nauwkeurig bekijken, 
ruiken, proeven... In bijlage vind je verschillende
afbeeldingen van de bieten.

 k Verschillende suikersoorten zijn o.a. witte suiker, extra 
fijne kristalsuiker, niet geraffineerde suiker, rietsuiker, 
bloemsuiker, bruine suiker, blonde suiker, vanillesuiker, 
suikerklontjes, suikersiroop?

 k Hoe ziet het er uit? Korrelig, bloemig, stroperig, een blokje?
 k Hoe smaakt het? Verkennen van de smaak “zoet” en de 

plaats op de tong waar deze smaak het duidelijkst is.
 k Hoe voelt het? Neem bvb bloemsuiker tussen duim en 

wijsvinger in de ene hand en rietsuiker in de andere. Wat is 
er hetzelfde? Wat is er anders?

 k Aansluitend hierbij kan je een les volgen over het proces 
‘van biet tot suiker’. In bijlage vind je een fiche die het 
proces beschrijft (met dank aan www.plattelandsklassen.
be). Je vindt hierover meer uitgebreide informatie op de 
website van Tiense suiker.

 k Op schoolTV kan je een clip over het proces bekijken op 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030701_suiker01
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De overige personages
De veldwachter
Een lamme goedzak die de slakken in het bos een  
bekeuring geeft voor overdreven snelheid! Op twee sleutel-
momenten speelt hij een rol in het verhaal. In het begin van 
de film zet hij Tiffany in de koets naar het weeshuis. Maar 
aan het slot kunnen de kinderen mede dankzij hem de 
macht over het weeshuis overnemen.

De koetsier
Een dom kikkerachtig wezen dat lijdzaam de bevelen van 
tante opvolgt. Hij is één van de eersten die haar begint op 
te eten na haar transformatie in een smakelijke taart.

Nicolas en Grégory
Altijd te laat, altijd gestraft, mikpunt van tante’s woede…  
Op een dag is de maat vol en ontsnappen de twee jongens 
uit het weeshuis. Tante laat hen gaan, overtuigd dat ze niet 
zullen overleven in het bos. Maar de jongens grijpen hun 
kans. Wanneer ze Tiffany ontmoeten, keren ze samen terug 
naar het weeshuis om voor eens en altijd komaf te maken
met tante.

De weeskinderen
Mat en dof zien de kinderen er uit, bijna net zoals de suiker- 
bieten die ze de hele dag uit de grond halen. Droevig en  
onderworpen aan de grillen van tante. Wanneer Tiffany en 
de rovers het weeshuis bereiken, veranderen zij terug in
een vrolijke bende. Na een enorm taartengevecht
ontdoen ze zich van alle slechte herinneringen en bouwen 
ze hun gevangenis om tot een gelukkig toevluchtsoord.

Het verhaal

Het verhaal van de film is trouw aan dat van het boek. Alles begint 
wanneer de drie rovers een koets overvallen en daarin de kleine 
Tiffany ontdekken. Eigenlijk hoort ze niet thuis in hun wereld, maar 
ontroerd door haar lieftalligheid hebben ze er uiteindelijk zelfs hun 
roversschat voor over om haar uit de nood te helpen.

Aan dit basisverhaal worden nog twee verhaallijnen toegevoegd: 

 W De lotgevallen van de kinderen in het weeshuis bij de 
vreselijke tante.

 W De belevenissen van de veldwachter in het bos.
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Deze omkadering verduidelijkt veel over de karakters en het 
verleden van de personages. Zo begrijpen we pas hoe dit eigenlijk 
een verhaal is over eenzaamheid, over jezelf alleen en verlaten 
voelen. Tiffany, de rovers, de tante, allen voelen ze zich alleen, 
verlaten, onbegrepen... Elkeen reageert daarop op zijn eigen 
manier. De rovers overvallen koetsen zonder er bij na te denken, 
Tiffany laat een stel ouders in India aan haar fantasie ontspruiten. 
en de tante werkt haar frustraties uit op de weeskinderen. Pas op 
het moment dat de rovers en Tiffany elkaar ontmoeten, slagen ze 
erin om deze leegte op te vullen.

Reconstructieopdracht
Gebruik hiervoor de afbeeldingen in bijlage  
‘reconstructieopdracht’. Kunnen de kinderen het 
verhaal in de juiste volgorde vertellen? De prenten in 
bijlage kunnen hen helpen. Dit is eigenlijk een  
eenvoudige montage-opdracht. Bij het maken van 
een film worden alle beelden in de juiste volgorde 
geplaatst. Als de volgorde verandert, zou het verhaal 
niet meer kloppen.

1. Bespreek wat er op de prenten staat. 

2. Zoek samen met de kinderen naar de juiste  
volgorde. Overloop zo het verhaal nog eens kort.  
Leg of hang de prenten in leesrichting (van links naar 
rechts). Je kan de volgorde inoefenen aan de hand 
van volgende spelletjes. 

3. Blinddoek één van de leerlingen. Laat een andere 
leerling twee prenten van plaats verwisselen. Kan 
de geblinddoekte leerling ontdekken welke prenten 
werden verwisseld?

4. Blinddoek één van de leerlingen. Laat een andere leer-
ling een prent wegnemen. Schuif de prenten op zodat ze 
weer mooi aansluiten. Weet de geblinddoekte leerling welke 
prent er is verdwenen en op welke plaats deze thuishoort?

De volgorde van de prenten (zie bijlage): 
 
1. Tiffany treurt bij het graf van haar ouders. 
2. De koets met Tiffany er in wordt overvallen. 
3. Tiffany woont bij de rovers in het hol. 
4. Tiffany dwaalt door het bos nadat de rovers haar geheim  
    hebben ontdekt. 
5. Tiffany voert strijd tegen de tante in het weeshuis. 
6. Tiffany, de rovers en de weeskinderen leven nog lang en  
    gelukkig in de ‘roversstad’.
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Animatiefilmtechniek
De term animatiefi lm komt van het Latijnse woord anima, wat 
‘ziel’ betekent. In een tekenfilm is het alsof de filmmaker ‘leven’ 
geeft aan zijn tekeningen en de personages ‘bezielt’.

Een animatiefilm wordt beeld per beeld opgenomen. Daardoor 
kunnen levenloze dingen (bvb. tekeningen, poppen, foto’s, 
plasticine figuren, snippers, voorwerpen…) tot leven (beweging) 
worden gebracht. De filmmaker zorgt ervoor dat elk in opeen-
volgend beeld de tekening of het object een klein beetje verschilt 
van het vorige beeld. Wanneer zo’n reeks beelden snel achter 
elkaar afgespeeld wordt (zoals in een film), lijkt het alsof de 
tekeningen of figuurtjes bewegen. Om een tekening tot leven te 
brengen en ze te laten bewegen, moeten er duizenden pagina’s 
gekleurd worden, honderden potloden geslepen, tientallen potten 
verf geleegd worden. Aan het maken van een animatiefilm werken 
heel wat mensen mee. In een animatiestudio gonst het van de 
bedrijvigheid. Iedereen heeft zijn eigen, specifieke taak.

 W De scenaristen schrijven het verhaal.
 W De tekenaars zetten dit om in beelden.
 W Die krijgen op hun beurt leven ingeblazen door een hele 

resem animatoren.
 W een ploeg schilders maakt de achtergronden.
 W Acteurs lenen hun stem aan de personages.
 W Muzikanten verzorgen de ‘soundtrack’...
 W Die door een componist werd gecomponeerd.
 W De regisseur houdt alles in de gaten en waakt er over dat 

het verhaal zo goed mogelijk verteld wordt.

Wanneer alle puzzelstukjes samengevoegd zijn, is de film klaar 
om in de zalen te komen. 

Steeds meer animatiefilms worden gemaakt volgens het 
‘synthese’ principe. Hierbij worden verschillende lagen van de film 
pas samengevoegd in de computer. de drie rovers doet dit niet; 
de film wou zo trouw mogelijk blijven aan de stijl van het originele 
prentenboek. Enkel voor enkele elementen (bvb de scènes met 
de koets en de paarden) werd er wel gebruik gemaakt van deze 
nieuwe techniek.
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Actieve oefeningen op  
(animatie)filmtechniek
Met deze oefeningen kan je op een eenvoudige manier de  
principes van animatiefilm verkennen met jonge kinderen.

Eén-twee–drie-Tante!

Materiaal

 k Videocamera
 k Statief
 k Verbindingskabel camera – televisie
 k Televisie
 k Ruimte waar de kinderen kunnen lopen (bvb in de gang, 

turnzaal…)

Beschrijving

Dit spel is een variatie op het klassieke 1-2-3-Piano spel.

STAP 1
Teken een krijtlijn op enkele meters afstand van de muur. De 
kinderen gaan achter de lijn staan. Zij zijn de weeskinderen. 
Eén kind gaat aan de overkant staan, met zijn gezicht naar de 
muur. Dit kind is de tante. De kinderen bewegen in de richting 
van de muur terwijl het kind aan de muur één-twee-drie tante! 
roept. Daarna draait hij zich snel om. De bewegende kinderen 
bevriezen in een houding. Wie dan nog beweegt, moet terug naar 
de beginplaats. Het spel gaat verder. Wie als eerste de muur kan 
aantikken, mag de plaats van de ‘tante’ innemen.

STAP 2
Het spel verloopt in principe hetzelfde, alleen stel je nu de tv en 
camera op bij de leerling aan de muur. Sluit de camera aan op 
de televisie. Stel de camera en de tv zodanig op dat alle kinderen 
zichzelf in beeld kunnen zien. (Nog leuker is het natuurlijk 
wanneer je de camera kan aansluiten op een beamer met groot 
scherm.) De leerling aan de muur staat ook zo dat hij de televisie 
kan zien (maar er niet voor staat) en nog steeds met zijn rug naar 
de anderen toe gekeerd is. Hij sluit zijn ogen en roept ‘één-twee-
drie-tante’ en opent dan zijn ogen. Hij kijkt ditmaal op het scherm 
(in plaats van zich om te draaien) of hij de andere kinderen nog
ziet bewegen. Wie beweegt, moet terug naar af. 

De bewegende kinderen moeten er ook voor zorgen dat ze  
binnen het beeldkader blijven (controleer dit zelf). Ze mogen wel 
‘onzichtbaar’ zijn door achter andere kinderen te staan. Wie buiten 
beeld staat, moet ook terug naar af. In deze oefening leren de 
bewegende kinderen rekening houden met de grenzen van het 
beeldkader en ervaren ze het perspectief van de camera (als ik 
achter een andere leerling sta, ben ik niet in beeld; hoe dichter ik
bij de camera kom, hoe groter ik word, …) De leerling aan de 
muur moet het beeld op de tv nauwkeurig waarnemen én de 
afstand van de kinderen tot aan de muur inschatten op basis van 
wat hij op de tv ziet.

STAP 3
Zelfde oefening en opstelling als in stap 2. Alle kinderen spelen 
het spel, één leerling staat aan de muur en een tweede leerling 
bedient de camera. Deze leerling maakt, telkens wanneer de 
kinderen ‘bevroren’ zijn, kort een opname met de camera. Laat
hem luidop meetellen: START (op record duwen) één-twee-drie 
STOP (opname beëindigen). Zo kunnen de andere kinderen mee 
volgen en weet de leerling aan de muur wanneer hij weer mag 
beginnen roepen. Tijdens de opname mogen de kinderen niet 
bewegen. Wanneer je de beelden nadien bekijkt, lijkt het alsof de 
kinderen vooruit ‘springen’. Dit is een eerste kennismaking met 
beeld-voor-beeld of stop motion animatiefilm techniek.
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Aanbevelingen

 k Zorg ervoor dat de beginplaats duidelijk afgebakend is.
 k Neem het beeld van de camera zo ruim mogelijk (helemaal 

uitzoomen en zo ver mogelijk van de beginplaats) zodat de 
kinderen veel ruimte hebben om zich te bewegen zonder 
buiten beeld te staan.

 k Zet het geluid van de televisie uit.
 k Maak vooraf goede afspraken in verband met het gebruik 

van de camera (koppel dit eventueel aan een waarneming).

Belangrijke afspraken

 k Niet aan de lens komen.
 k Het schermpje niet open en dicht klappen.
 k Niet aan het schermpje draaien.
 k Om een opname te starten moet je op het rode knopje 

duwen, om te stoppen moet je nogmaals op het rode 
knopje duwen.

 k Niet op de andere knopjes duwen.
 k Deze activiteit moet goed opgebouwd worden. Je spreidt de 

verschillende fases best over verschillende dagen.
 k Zorg ervoor dat de kinderen vooraf al eens geëxperimen-

teerd hebben met het ‘op tv’ komen. Geef ze, wanneer 
de opstelling voor Stap 2 klaar staat, eerst vijf minuten de 
tijd om ‘rond te springen’ voor de camera en zichzelf te 
bewonderen op tv. Hierdoor zullen ze tijdens het spel zelf 
aandachtiger meedoen.

Tekenanimatie met dobbelstenen
Materiaal

 k Videocamera
 k Statief
 k Verbindingskabel camera – televisie
 k Televisie 

OF
 k Digitaal fototoestel, PC en verbindingskabel
 k Kleurendobbelsteen
 k Stippendobbelsteen
 k Doosje om in te werpen
 k Krijt in de kleuren van de dobbelsteen
 k Bord
 k Schildersplakband

Beschrijving

Een animatiefilmpje maken vraagt veel concentratie van de 
kinderen. Door de dobbelstenen te gebruiken, wordt het allemaal 
wat speelser. Stel je materiaal vooraf op. Plaats de camera op een 
statief. Sluit de camera aan op de tv. (Je kan ook met een digitaal 
fototoestel werken. Het voordeel met camera en tv is dat er  
meerdere kinderen tegelijk het beeld op de tv kunnen bekijken, 
bij een fototoestel kan alleen de leerling die de foto trekt op het 
schermpje van het fototoestel kijken.)

Zet de camera recht voor het bord op ongeveer 1,5 m afstand. 
Maak met de schildersplakband een rechthoek op het bord die 
overeenstemt met het beeldkader op de camera/tv. Zo weten de 
kinderen tot waar hun tekening in beeld is. Teken alvast enkele 
bloemstengels met het hartje van een bloem in het kader op het 
bord.
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Laat de kinderen zelf de camera/fototoestel bedienen (afspraken: 
zie oefening één-twee-drie-tante). Het eerste beeld is zijn de lege 
stengels. Wanneer je met een camera werkt, neem je telkens 2 
à 3 seconden beeld op. Met het fototoestel maak je gewoon één 
opname.

Er is telkens één leerling die de dobbelstenen mag werpen, één 
leerling die mag tekenen en één leerling die de opname maakt. 
Wissel om de twee of drie opnames van ‘functie’. 

De leerling werpt met de dobbelstenen. Hij gooit bvb blauw en 
twee. De andere leerling mag dan aan een stengel op het bord 
twee blauwe bloemblaadjes tekenen. Maak een opname. De 
volgende leerling werpt bvb rood en twee. Er mogen twee rode 
blaadjes aan een bloem getekend worden. Maak een opname. 
Ga zo door tot alle bloemen van blaadjes voorzien zijn. Als laatste 
sluit je weer af met een beeld/foto van alle afgewerkte bloemen.

Spoel terug en speel de beelden na elkaar af. Je hebt zelf een 
klein animatiefilmpje gemaakt! (Indien je met een digitaal foto- 
toestel werkt: laad de foto’s in op de PC en laat ze (in juiste 
volgorde) afspelen in een diavoorstelling.)

Aanbevelingen

 k Het is belangrijk dat het kader steeds exact hetzelfde is. 
Maak duidelijk aan de kinderen dat ze niet tegen het statief 
mogen botsen. Kleef plakkertjes op de grond waar de poten 
van het statief staan zodat je het na een eventuele botsing 
kan terugplaatsen. Hoe zwaarder het statief, hoe beter.

 k Wanneer je eventueel inzoomt om een beter of mooier 
kader te bekomen is het aangeraden een plakkertje over de 
zoomknop te kleven zodat de kinderen er niet per ongeluk 
aan komen. 
 
 
 

 k Werk met een klein groepje. Twee à drie kinderen is ideaal. 
Maak duidelijk aan de kinderen dat het nodig is om rustig te 
werken.

 k Zorg ervoor dat je een ‘clean’ kader hebt: een eff en achter-
grond, geen afleidenden details in beeld.

 k Zorg ervoor dat je beeld recht is, de camera moet in  
principe waterpas staan.

 k Zet het geluid van de televisie uit.
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Tips voor 
naverwerking

Bewegingsmomentje
De rovers brengen iets ‘kleins’ mee voor Tiffany: een piano! 
Samen gaan ze gaan musiceren; ze spelen het bekende nummer 
‘The entertainer’ van Scott Joplin. Dit nummer is te vinden in de 
meeste mediatheken. Zet het nummer op en doe samen met de 
kinderen een roversdans. Even alle remmen los!

Memory
Kopieer de kaartjes uit bijlage in zwart/wit en verstevig door ze op 
karton te plakken of te lamineren.

Thema griezelen, halloween, sprookjes
De film leent zich uitstekend om dieper in te gaan op de thema’s 
griezelen, halloween, sprookjes… Ken je nog andere sprookjes 
waarin een weeskind voorkomt? Verhalen over rovers? Of 
misschien wel over een maharadja uit India?

Poster knutselen
In het verhaal is meerdere keren een ‘Wanted’ poster te zien,  
in echte westernstijl. Bij het begin van de film zie je zulke  
afbeeldingen van de rovers aan de bomen in het bos; even later 
prijkt Tiffany op soortgelijke posters! Ga met de kinderen aan de 
slag en laat ze hun eigen ‘wanted’ poster creëren. In het midden 
kunnen ze zichzelf tekenen of een foto kleven.
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos aan 
bij de leerdoelen en VOETen. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
Er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken. Meer info

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen Frans. Meer info

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. Meer info
 Of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

De FilmClub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
Leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 Als begeleider van De FilmClub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en  
kritische manier met de hele klas. Op jouw school of in het  
naburige cultuurcentrum. Meer info

Masterclasses 
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit 
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve 
workshop. Laat je inspireren en creëer! 

Q&A bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. Meer info

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge  
samenspraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan  
de specifieke noden en wensen van de deelnemers. Meer info

Installaties 
experimenteer in een audiovisuele speeltuin. De installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. Bekijk onze 
installaties hier.
 JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? 
Een originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een  
ongewone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor 
meer informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige website en apps. 
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. Meer info

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
Antwerpen, Brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in Antwerpen of Brugge. Meer info
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