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Doelgroep
1e & 2e kleuter

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  
interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt  
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken.  

Afspeellijst �
Bij Rita & Krokodil is een uitgebreide afspeellijst 
beschikbaar op YouTube. Je kan deze fragmenten  
inzetten als rode draad van de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt er 
tal van leuke en interessante beelden en elementen die je 
kan koppelen aan de bespreking. 

 

Rita & Krokodil
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Meer film?

JEF biedt meer dan film! 
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In de pers
‘In acht episoden van elk vijf minuten schetst de Deense 
animator en illustrator Siri Melchior een kleurrijke wereld 
waarin fantasie en realisme harmonieus samengaan.’  
– de Volkskrant

‘De tekeningen zijn eenvoudig maar charmant, de  
verhaaltjes zitten vol leuke grapjes en de karakterisering 
van Rita en de altijd hongerige krokodil is tekenend.’ – NRC 

‘Met Rita & Krokodil heeft Siri Melchior een ode aan de 
verbeeldingskracht van kinderen gemaakt.’ – Cinemagazine

Introfilm �
Bekijk deze intro op de filmuitstap voor je met je kleuters 
naar de filmzaal gaat.

Synopsis
Rita is een vastberaden kleuter met een altijd hongerig 
vriendje, Krokodil. Krokodil woont in de badkuip, maar zeer 
waarschijnlijk bestaat hij enkel in de fantasie van Rita.  
Het zou eigenlijk best kunnen dat Rita en Krokodil niet veel 
verder komen dan de tuin van oma of onder het vloerkleed 
in haar kamer. Maar Rita’s fantasie brengt hen echter overal 
waar ze maar willen. Met Krokodil in de buurt, is er altijd wat 
te beleven.

Een geweldige ode aan verbeelding en fantasie, in een 
reeks van acht korte animatiefilmpjes. Uiterst geschikt  
voor kleuters, wereldreizigers, jonge avonturiers en hun  
ingebeelde vriendjes. 

Technische kaart
Een film van Siri Melchior
Denemarken, 2015, 38 minuten, Nederlands 

Scenario   Anders Sparring, Jan Vierth, Siri Melchior 
Productie  Dansk Tegnefilm, Ladybird Films
Muziek   Chris Traves, Julia White, Jon Petter,  
   Mark Fleming, Tom Fleming
Componist  Tanera Dawkins
Animatieregie Martyn Jones
Animatoren  Robin Deller, Martyn Jones, Mark Nute
Cast   Lux Parser
Distributie   JEF
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https://www.youtube.com/watch?v=B-nPaE4ay5M&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl


Een prentenboekenreeks 
Rita & Krokodil is gebaseerd op een gelijknamige prenten- 
boekenreeks. De boeken zijn een groot succes onder kleine 
kinderen in Denemarken. Siri Melchior is naast animatiefilmmaker 
ook illustratrice, en tekende meerdere kinderboeken. 

Vragen voor de leerlingen 
 W Zien jullie dat deze boeken door dezelfde persoon  

getekend zijn?
 W Waaraan kan je dit zien? Lijken de personages op elkaar? 

De manier van tekenen? Het kleurgebruik? Het thema?
 W Denk je dat het moeilijk was om van het prentenboek een 

film te maken? Waarom wel/niet? Hoe zou je de figuren uit 
een boek tot beweging kunnen brengen?

een serie 
Samen met Marie Bro, een producent, richtte Siri Melchior in 2013 
Ladybird Films op. De eerste productie daarvan is de kinderserie 
Rita & Krokodil (2014), in totaal 26 filmpjes rijk. Er bestaan dus 
nog meer verfilmde verhaaltjes van Rita en haar vrolijke Krokodil!

 W Op de  afspeellijst kan je een kortfilm van Rita & Krokodil 
bekijken die niet werd geselecteerd om op groot scherm te 
verschijnen. Hier spreekt Rita in het… Frans! De filmpjes 
werden namelijk in meerdere talen ingesproken. 

 W Een ander prentenboek van Melchior, namelijk Lili, werd 
ook verfilmd als reeks. Net als Rita & Krokodil! Bekijk op 
onze afspeellijst de originele Deense trailer – herkennen 
de kinderen de animatiestijl? Wat vinden ze van de taal, 
begrijpen ze er iets van?
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https://www.youtube.com/watch?v=L4rwxQXNHI0&t=0s&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=Bxn6uVUZTBc&index=4&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl&t=0s


Vragen voor de leerlingen 
 W Vonden jullie de film goed of slecht? 
 W Vonden jullie de film grappig of niet grappig? 
 W Vond je het leuk dat het een geanimeerde film was?
 W Heb je ook een dier net als Krokodil als vriend?
 W Had je liever één lang verhaal in plaats van vijf korte?
 W Zou je nog avonturen van Rita & Krokodil willen zien?

Vraag de kinderen om de groene rol omhoog te steken bij een 
positief antwoord en de rode rol bij een negatief antwoord. Vraag 
hen waarom ze groen of rood kiezen en bespreek dat samen met 
de klas. Denken de anderen er ook zo over? Heeft er iemand een 
andere mening? Enkel wie zijn rolletje omhoog steekt en  
aangeduid wordt mag spreken – leer de kinderen dat ze elkaar 
op die manier rustig moeten laten uitspreken en dat iedereen zijn 
mening mag geven. Een mening is niet juist of fout.

Prijzen
Rita & Krokodil kreeg al heel wat prijzen, waaronder de juryprijs in 
de categorie TV-series op het International Animated Filmfestival 
van Annecy (2015) en de Special Award als beste programma 
voor jonge kinderen op het Chicago International Children’s Film 
Festival (2015). 

Daarnaast kregen de kortfilmpjes ook een speciale vermelding op 
het Paris Festival Cine Junior Cinema Public (2016) en werden  
ze genomineerd voor de Grand Prize voor animatie en beste  
overzeese animatie tv-serie op het Sichuan TV-Festival (2017). 
Niet mis!
 

Film
De film die je met de klas hebt gezien, is een selectie van de 
beste Rita & Krokodil-afleveringen die in de bioscoopzalen 
werden uitgebracht: acht filmpjes van ongeveer vijf minuten, dus 
ook de allerkleinsten (vanaf twee jaar) houden dat prima vol.  
Dit komt ook omdat Siri Melchior zeer treffend de belevingswereld 
van peuters en kleuters weet te visualiseren, zodat ze zich erg 
goed kunnen inleven in de avonturen van de vierjarige Rita.

 � Siri Melchior maakt wel vaker een animatiekortfilm. 
Bekijk op de afspeellijst nog een leuke van haar hand 
met de klas! 

Kleur je mening!
Verf samen met de klas enkele WC-rolletjes groen en 
rood. Deze kun je straks gebruiken bij het evalueren 
van de film! 
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https://www.youtube.com/watch?v=Cy4yNcdgi-8&feature=youtu.be


Het bos 
Rita en Krokodil trekken op pad om kastanjes te rapen. Krokodil 
moet een sjaal om als riem, zodat hij niet van het pad af zou 
gaan. Rita verdwaalt echter zelf tijdens het rapen van kastanjes. 
Gelukkig vinden ze samen het pad terug door een slim trucje van 
Krokodil – oef!

Vragen voor de leerlingen 
 W Wie is er al eens in een bos geweest? Wat heb je allemaal 

in het bos gezien? 
 W Kun je kastanjes eten? (Leg het verschil uit tussen tamme 

en wilde kastanjes.)
 W Wie is er al eens verdwaald geweest en kon de weg terug 

niet meer vinden? 
 W Hoe vinden Rita en Krokodil de weg?

Leren tellen met kastanjes
Maak telkaarten met grote stippen op. De kleuters 
leggen op elke stip een kastanje en tellen zo mee. 

Digitaal plezier
Laat de kleuters experimenteren met de (betalende) 
app Bongobos (iOS & Android). De bosbewoners 
laten hen op een leuke en leerrijke manier kennis- 
maken met de seizoenen. Van vallende blaadjes 
over winterslaap tot jonge vogels die voor het eerst 
hun vleugels uitslaan. Verhaal en spel lopen hierbij 
naadloos in elkaar over.

 � Bekijk het Pinterest-bord voor nog meer leuke  
opdrachten!
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http://www.bongobos.com/herfst/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-en-krokodil/inspiratie-het-bos/


Sneeuw
Het sneeuwt! Rita en Krokodil trekken er met de slee op uit. Een 
jongetje daagt hen uit: durven ze een wedstrijdje aan? Samen met 
de slee van de hoogste bergtop af glijden! 

 � Kijk naar volgend fragment.

Steek jij soms de schuld op iemand anders? Zouden jullie ook van 
zo’n hoge berg durven?

Vragen voor de leerlingen 
 W Wil jij ook altijd winnen?
 W Wie heeft er al eens sneeuw gezien? Sneeuwt het vaak? 

Hoe voelt sneeuw? 
 W Durf jij te zeggen wanneer je bang bent?
 W Krokodil is een ijsklontje geworden, hoe ontdooien ze hem?

Reeks opdrachten
Lekker warm en knus 
 
Bespreek met de klas wat je kan doen om het warm 
te krijgen. In de handen blazen, elkaar verwarmen, 
een trui uit de verkleedkoffer aandoen, tegen de  
verwarming aan kruipen, onder een deken  
nestelen… Maak warme chocolademelk. Kies een 
ijskoude dag, dat maakt het extra gezellig!

Een wedstrijd spelen 

Maak sneeuwballen van proppen papier. Kijk in je  
papiermand en hergebruik kladpapier. Er worden 
twee teams tegenover elkaar geplaatst. De kinderen 
moeten zoveel mogelijk sneeuwballen in elkaars 
kamp gooien! Zet een timer en roep “stop” – daarna 
kan je samen met hen de sneeuwballen tellen.  
De kant met de meeste proppen verliest!

Laat jouw tekening bewegen 

Laat de kinderen een sneeuwlandschap tekenen, 
mét een slee natuurlijk! Via de betalende app Ookii 
Squiggles (iOS) kan je de tekening tot leven brengen. 
Pure magie voor de allerkleinsten!
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https://www.youtube.com/watch?v=hqC4Wzabfxk&index=7&t=0s&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl
https://itunes.apple.com/us/app/ookii-squiggles-by-baby-first-lazoo/id951145828?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ookii-squiggles-by-baby-first-lazoo/id951145828?mt=8


Vissen
Rita en Krokodil gaan samen vissen. Rita met een nieuwe hengel, 
Krokodil met een oud visnetje. Het loopt echter niet helemaal 
zoals Rita had gehoopt – Krokodil vangt namelijk véél meer 
vissen!

Vragen voor de leerlingen 
 W Wie is er al eens gaan vissen? Is vissen leuk of moet je 

lang wachten? 
 W Ben jij ook wel eens jaloers? Wanneer bijvoorbeeld?

Zoveel visjes!
Toon de kleuters verschillende prenten. Eentje met 
een hele grote vis, eentje met véél vissen ...  
Bespreek begrippen als “de meeste” vissen versus 
“de grootste” vissen. 

 � Kijk op het Pinterest-bord voor nog meer leuke  
opdrachten.

De egel
Er zit een egel in de tuin: Rita en Krokodil gaan op jacht. Elk om 
beurt houden ze de wacht – ze moeten en zullen de egel vangen! 
Wie zou graag de wacht houden? Wie slaapt er liever even? 
Hadden jullie de egel al gezien?

Vragen voor de leerlingen 
 W Wie heeft er thuis een huisdier? Is een egel een huisdier? 
 W Waar woont een egel? Leeft een egel overdag of ‘s nachts? 
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-en-krokodil/inspiratie-vissen/


Vragen voor de leerlingen 
 W Wie is er al eens gaan kamperen? Wat neem je  

allemaal mee?
 W Wie heeft al eens in een tent geslapen? Waar? In de tuin? 
 W Wie is er bang in het donker? Wat doe je dan? 

Schaduwspel
Bespreek verschillende bomen. Maak er silhouetten 
van en gebruik ze in een schaduwspel. Je kan ook 
silhouetten van dieren vormen met je handen. Bekijk 
Pinterest voor een heleboel inspiratie!

Een leestent bouwen
Maak een tent in de klas! Stop hem vol knusse  
kussens en dekentjes. Kruip erin met de kleutertjes 
voor een voorleesmoment met de zaklamp.  
Alle lichten gaan uit, we maken het gezellig donker!

Voel eens een egellijfje
Hoe zou een egel aanvoelen met al die stekeltjes? 
Heeft iemand al eens een egeltje vastgenomen? 
Geef enkele kastanjebolsters door in een kring en 
laat de kinderen voelen.

 � Kijk op het Pinterest-bord voor nog meer leuke  
opdrachten.

Kamperen
Rita en Krokodil gaan kamperen. Trekschoenen aan, wandelen en 
de tent opslaan. Wanneer het donker wordt is Rita bang: Krokodil 
moet erop uit om monsters te verslaan. 
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-en-krokodil/inspiratie-kamperen/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-krokodil/inspiratie-de-egel/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-en-krokodil/inspiratie-de-egel/


De dierentuin
Rita en Krokodil gaan naar de dierentuin. Daar zien ze heel 
wat dieren! Krokodil wil echter zo snel mogelijk naar zijn soort-
genootjes toe.

Vragen voor de leerlingen 
 W Wie is er al eens naar de dierentuin geweest? Welke dieren 

heb je daar gezien? 
 W Mag je de dieren in de dierentuin aanraken?

Zoek de verschillen
Teken twee krokodillen en laat de kinderen zeven 
verschillen zoeken: wat is er apart aan de ene kroko-
dil? Waarin verschillen ze van elkaar? Het zijn beide 
krokodillen, en toch zijn ze anders!

De dieren in de dierentuin
Maak een themadag rond de dierentuin: bespreek 
alle dieren, plaats de dieren van groot naar klein 
en laat de kinderen dierengeluiden herkennen en 
nabootsen! Neem de geluiden op en creëer je eigen 
melodie via de gratis app Keezy (iOS). Dieren- 
geluiden nadoen doe je zo!
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https://keezy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4I8iiXJ-8QA&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl&index=7


Bosbessen
Rita en Krokodil gaan bosbessen plukken. Krokodil mag de 
bosbessen niet opeten! Wie bosbessen eet, krijgt een blauwe 
tong. Onderweg vindt Rita een konijntje…

Bekijk samen dit fragment op de afspeellijst. Hebben jullie al eens 
speelgoed voor jezelf gehouden nadat je het ergens gevonden 
had? Mag je iets houden als je iets vindt? Heeft Rita het konijntje 
zelf gehouden?

Mandjes vullen
Knutsel mandjes ineen die de kinderen kunnen 
gebruiken wanneer ze naar buiten gaan om bessen 
te plukken of om herfstvruchten te verzamelen ... Doe 
dit met stroken papier, kijk maar even op Pinterest!

een hut
Rita bouwt een hut. Maar Krokodil kijkt liever vanuit de bomen 
naar de wolken. Dat verandert wanneer er per ongeluk een gat in 
de hut komt – nu kunnen ze beide naar de wilde wolken kijken!

Hutten bouwen
Bouw een hut in de klas. Gebruik banken, doeken, 
stoelen, sjaals, een wasrek,... Maak er een keukentje 
in en een gezellige zithoek. 

 � Kijk op het Pinterest-bord voor nog meer leuke  
opdrachten.
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https://www.youtube.com/watch?v=STMsQ7WkIpI&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl&t=7s&index=7
https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-en-krokodil/inspiratie-bosbessen/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/rita-en-krokodil/inspiratie-hut/


Stop-motionanimatie
Stop-motion is een filmtechniek waarmee speciale effecten in 
films kunnen worden gecreëerd. De techniek is al bijna net zo oud 
als filmen zelf en was voor de komst van digitale animatie één van 
de belangrijkste special-effectstechnieken in de filmindustrie. 

Voor stop-motion is een camera nodig die in staat is om opnames 
frame per frame te maken. Eerst wordt het voorwerp dat in de film 
moet bewegen in een bepaalde houding neergezet en de camera 
schiet hiervan een frame. Vervolgens verandert men de houding 
van de figuur een fractie; men schiet later weer een frame met 
dezelfde achtergrond. Dit doet men herhaaldelijk. Door alle 
plaatjes achter elkaar (snel) af te spelen lijkt het alsof het voor-
werp uit zichzelf beweegt. Dezelfde techniek past men ook toe bij 
tekenfilms.

Stop-motion is tijdrovend. Indien goed uitgevoerd zal het vloei-
ende beelden opleveren, maar het kan ook resulteren in zeer 
schokkerige bewegingen. Om een goed vloeiend beeld te krijgen, 
heeft men 24 frames per seconde nodig en is het essentieel dat 
de camera stilstaat. 

 � Bekijk op de afspeellijst hier een fragment over hoe 
je nu precies zo’n stop-motionfilm maakt.

Een animatiefilmpje maken
Maak met de app Stop Motion Studio (iOS, macOS, 
Android and Windows) een animatiefilmpje met de 
kleuters. Laat hen een eenvoudige versie van Rita 
schilderen, knip alle Rita’s uit, en laat ze bewegen 
aan de hand van stop-motionanimatie. Laat ze 
wandelen over een pad dat jullie samen met de klas 
hebben geschilderd.

Geschilderde illustraties
De illustraties uit Rita en Krokodil zijn geschilderd. Ze bevatten 
heel veel vrolijke kleuren!

Schilderen
Schilder samen met de kinderen een favoriet  
moment uit Rita en Krokodil! Maak er meteen een  
les van over kleuren. Toon hen verschillende prenten 
uit de film en benoem alle kleuren. Laat hen zelf  
ook aan de slag gaan met dit palet. Niet eerst met  
potlood, maar meteen op het witte papier schilderen!
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https://www.youtube.com/watch?v=YApRN7oBLLs&index=8&t=2s&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl
https://www.cateater.com/


Geluid
We horen Rita praten, maar wat zegt Krokodil? Krokodil kan 
niet spreken! Hij gebruikt wel heel veel lichaamstaal. Dat kan je 
bijvoorbeeld goed zien in dit fragment, maar ook hier!

Geluidloos
Voer opdrachtjes uit met lichaamstaal en gezichts- 
uitdrukkingen i.p.v. met gesproken taal. Laat de  
kinderen bijvoorbeeld reageren op filmvragen: “Zag 
je dat de krokodil door het dak van Rita’s hut viel? 
Laat eens zien wat je daarvan vond!„

Wanneer Rita en Krokodil de dierentuin bezoeken, danst Krokodil 
onder meer de polonaise met de andere krokodillen. Bekijk het 
fragment nog een keertje met de klas! 

De krokodillendans
Zet het geluidsfragment van de afspeellijst op en 
laat de kinderen dansen zoals de krokodillen! Je 
kan natuurlijk nog veel meer gelijkaardige muziekjes 
opzoeken en er een heus dansmoment van maken in 
de klas.
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https://www.youtube.com/watch?v=kcsdGwt-50Q&t=0s&index=10&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl
https://www.youtube.com/watch?v=IQePxeew84U&index=9&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl
https://www.youtube.com/watch?v=XBzgzLdzA3Y&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RbVmXtkvofc&list=PLdKaY1_rO61bXawiV2K-BGcmaxjTD7Jxl&index=11


 � Neem zeker een kijkje op het prikbord van Rita & Krokodil. 
Je vindt er filmstills, inspiratie voor de opdrachten en nog 
extra inspiratie voor andere opdrachten om samen in de 
klas te maken.   
 
Tip: Op dit prikbord staan beelden handig gegroepeerd in 
secties. Die kan je enkel zien als je bent ingelogd via jouw 
Pinterest account.
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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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https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/kortfilmkanaal
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/focus-franse-film
https://professionals.jeugdfilm.be/film
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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 samen-
spraak 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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https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/workshop
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/qanda
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/vorming
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