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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.  

afspeellijst �
bij Lady Bird is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar 
op Youtube met beelden van de making of, interview- en 
filmfragmenten. 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.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo
https://www.pinterest.com/jefindeklas/lady-bird/


‘Een hilarische liefdesbrief aan tieners en hun moeders.’  
- Peter bradshaw, The guardian

‘Op papier lijkt Lady Bird een zoveelste coming-of-age- 
verhaal. Maar een doorleefd script en de bijzonder geestige 
dialogen van Greta Gerwig, in combinatie met het briljante 
duo Saoirse Ronan en Laurie Metcalf, tillen deze film naar 
de quasi perfectie.’ - robin broos, de morgen

Introfilm �
bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken.

Synopsis
Christine ‚Lady Bird‘ McPherson zet zich af tegen haar 
eigenzinnige moeder, maar ze lijkt meer op haar dan ze 
denkt. lady birds moeder is een verpleegster die keihard 
werkt om te zorgen dat er brood op de plank komt nadat 
haar vader zijn baan is kwijt geraakt. Lady Bird speelt 
zich af in het Californische Sacramento in 2002 tegen de 
achtergrond van een snel veranderend economisch klimaat. 
De film werpt een indringende blik op de relaties die ons 
vormen, de idealen die ons kenmerken en de schoonheid 
van een plaats die je je thuis mag noemen. 

Technische kaart
Een film van Greta Gerwig
USA, 2017, 94 minuten, Nederlands ondertiteld

Scenario   greta gerwig 
Productie  eli bush, evelyn O’Neill, Scott rudin
Muziek   Jon brion
Montage  Nick Houy
Camera  Sam levy
Cast   Saoirse ronan, laurie metcalf, Tracy letts,  
   Timothée Chalamet, Lucas Hedges,  
   beanie Feldstein
Distributeur Sony Pictures

in de pers
‘De gevestigde actrice en scenarist Greta Gerwig  
installeerde zich met voelbare goesting in de regiestoel 
voor dit gevoelige portret van een meisje dat zich  
stuntelend doch dapper naar het vrouw-zijn begeeft.’  
- Charlotte Timmermans, Filmmagie
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https://www.youtube.com/watch?v=UBG6wx7TKuw&t=0s&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


regisseur-scenariste greta 
gerwig 

Voor greta gerwig was Lady Bird de eerste keer dat ze solo 
plaats nam in de regiestoel. de actrice-scenariste had eerder al 
indruk gemaakt met haar komische rollen in films als Mistress 
America en haar talent voor treffende dialogen, maar het was 
tijdens het schrijven van het verhaal van de rebelse Christine 
‘Lady Bird’ McPherson dat er iets klikte. Wanneer Gerwig de 
eerste versie van het scenario klaar had, wist ze dat deze film  
zelf moest regisseren: ‘Zelfs al zou ik een imperfecte regisseur 
zijn, het voelde als mijn baby om voor te zorgen.’

Hoewel het verhaal gebaseerd is op gebeurtenissen uit gerwigs 
eigen leven - net als lady bird groeide ze op in Sacramento en 
was haar moeder een hardwerkende verpleegster - is het niet 
autobiografisch. Gerwig mag dan het liefst vanuit haar eigen 
ervaringen vertrekken, ze laat zich daarna meestal leiden door 
wat de personages en de fictionele wereld van haar vragen. Over 
Lady Bird: ‘Ik kan het niet anders omschrijven dan dit: niets ervan 
is werkelijk gebeurd, maar het is allemaal waar.’ 

Op haar 34ste maakt de nog jonge gerwig dus haar veel 
geprezen regiedebuut met Lady Bird, maar de weg hiernaartoe 
was hobbelig. als studente hoopte ze een acteursopleiding of 
opleiding voor toneelschrijvers te volgen, maar ze kreeg een 
‘nee’ van alle scholen die ze aanschreef. In de plaats van deel te 
nemen aan een officieel filmprogramma begon ze dan maar rollen 
aan te nemen in kleinschalige onafhankelijke films, die uitein-
delijk haar eigen leerschool zouden vormen. Of ze nu acteerde, 
produceerde of mee aan een scenario pende, gerwig leerde het 
hele proces dat een film - van scenario naar doek - doormaakt, 
meteen op de set zelf kennen.

 � in dit filmpje achter de schermen zie je regisseuse 
greta gerwig haar acteurs aansturen en richting 
geven. Warm aanbevolen!
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https://www.youtube.com/watch?v=roWXmZFNCFU&index=3&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


In de jaren ‘80 waren het de films van coming-of-agekoning 
Howard Hughes (The Breakfast Club, Sixteen Candles, Some 
Kind of Wonderful, etc.) die furore maakten, en rond 2010 lijkt het 
genre opnieuw populairder dan ooit met creatieve benaderingen 
zoals Easy A, een film geïnspireerd op de roman uit 1850, The 
Scarlet letter. en niet te vergeten het veelgeprezen Boyhood, 
waar regisseur richard linklater en zijn toegewijde cast twaalf 
jaar lang aan werkten zodat het publiek het hoofdpersonage 
mason jaar na jaar kan zien opgroeien.

genre: coming-of-age
Lady Bird is een typisch coming-of-ageverhaal, uitmuntend 
geacteerd én met een tienermeisje in de hoofdrol. de universele 
kracht van dit genre is al lang bekend: een vaak onbegrepen, 
gefrustreerde tiener gaat op zoek naar een eigen identiteit, liefde 
en vriendschap terwijl de volwassen wereld met zijn problemen en 
verantwoordelijkheden steeds dichterbij sluipt. In de jaren ‘50 blies 
James dean als gekwelde adolescent de cinemagaande wereld al 
van de sokken met Rebel without a Cause. 
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bereid je klas voor op Lady Bird door hen thuis  
deze leuke compilatie van bekende coming-of-age-
verhalen te laten bekijken! Laat hen noteren welke 
ze al hebben gezien en van welke ze al hebben 
gehoord. Welke films spreken hen het meest aan? 
Welke gelijkenissen vallen hen op?

de structuur van Lady Bird zit dan misschien klassiek in elkaar 
volgens de regels van het genre, één verschil springt er duidelijk 
uit. In Gerwigs film krijgen we een vrouwelijk hoofdpersonage 
te zien van wie de belangrijkste relatie niet die met een jongen 
is, maar met haar moeder. Net als andere (meestal mannelijke) 
coming-of-ageprotagonisten is lady bird opstandig, zoekend en 
in de war. maar ze is ál die dingen en méér. Ondertussen zit ze 
in een complexe relatie met haar moeder en timmert ze aan haar 
eigen persoonlijkheid, die zij trouwens niet laat afhangen van de 
jongens die ze datet. met Lady Bird geeft greta gerwig tiener-
meisjes een volwaardig coming-of-ageverhaal dat ze helemaal het 
hunne kunnen noemen.

Weetjes
 W Saoirse ronan speelt ook de hoofdrol in ed Sheerans 

videoclip voor ‘Galway Girl’, als de singer-songwriters liefje. 
bekijk de clip op de afspeellijst! 

 W greta gerwig is nog maar de vijfde vrouwelijke regisseur 
die genomineerd werd in de categorie ‘Beste regisseur’ op 
de academy awards (de Oscars), en de eerste vrouw ooit 
die genomineerd werd voor een regiedebuut. Het was maar 
liefst acht jaar geleden dat er nog eens een vrouw  
genomineerd was! 

 W Acteur Timothée Chalamet, die Kyle speelt, is een rising 
star in Hollywood. Hij was eerder al te zien in het prachtige 
Call Me by Your Name en vertolkt ook de hoofdrol in de 
eerste Hollywoordprent van Belgische filmmaker Felix van 
groeningen, Beautiful Boy. bekijk de trailer hier. 

 W Saoirse ronan kreeg een aantal acne-aanvallen tijdens de 
opnames van de film. In plaats van ze te bedekken, besloot 
de actrice in overleg met haar make-upartiest en regis-
seuse gerwig om de puistjes zichtbaar te laten. Het team 
wil zo het onrealistische Hollywoodbeeld van tienermeisjes 
met een perfecte huid doorbreken. 

 W Het verhaal speelt zich af tussen 2002 en 2003 omdat 
Gerwig een film wou maken met adolescenten die niet 
voortdurend naar een smartphone staren.

 � meer informatie en weetjes over de indrukwekkende 
cast van lady bird vind je op het Pinterest-prikbord!
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https://www.youtube.com/watch?v=uIEXutnhpwg&index=10&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&
https://www.youtube.com/watch?v=87gWaABqGYs&t=0s&index=11&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo
https://www.youtube.com/watch?v=y23HyopQxEg&index=12&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&
https://www.pinterest.com/jefindeklas/lady-bird/


moeder-dochterrelatie 
‘Het moeder-dochter[thema] is het centrale liefdesverhaal in de 
film voor mij’ - greta gerwig

 � Herbekijk de scène waarin lady bird en haar  
moeder eerst samen huilen en dan ruziën in de auto.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat vind je van de manier waarop Lady Bird en haar 

moeder ruzie maken? Komen hun ruzies realistisch over?
 W Herken je de ingewikkelde relatie die lady bird heeft met 

haar moeder?
 W Wat wil Marion voor haar dochter? Waarom is ze zo streng 

voor Lady Bird?

Bespreek de volgende quotes uit de film in de 
klas:

‘Denk je niet dat dit misschien dezelfde dingen zijn: 
liefde en aandacht?‘ - Zuster Sarah Joan  

‘Ik wil dat je de best mogelijke versie van jezelf 
wordt.’ - marion
‘Wat als dit de best mogelijke versie is?’ - lady bird

‘Ik zou willen dat je mij graag had.’ - lady bird
‘Natuurlijk hou ik van je.’ - marion
‘Maar héb je mij graag?’ - lady bird

 � bekijk deze video waarin dochters na het zien van 
Lady Bird praten over de bijzondere relatie die ze 
hebben met hun moeder.
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https://www.youtube.com/watch?v=DOq0gvyXcMc&index=12&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&
https://www.youtube.com/watch?v=-_UMqXZX7p4&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


Verdeel de klas in groepjes en laat ze zelf een  
montage maken waarin een aantal leerlingen praten 
over de relatie met één van hun ouders. Handige tips 
rond kadrering, licht en beeldkaders vind je in actief 
met archief van Viaa!

Zorg dat ieder groepje een rolverdeling heeft die 
doorschuift: een cameraman of -vrouw, iemand die 
de set aankleedt ...

laat een interviewer vragen stellen die  
geïnspireerd zijn door de film. Voorbeelden zijn: 
‘Maak jij het je moeder soms lastig?’, ‘Welke dingen 
hebben je ouders al tegen jou gezegd die je steeds 
zijn bijgebleven?’, ‘Hoe denk je dat je relatie met je 
moeder er later zal uitzien? Binnen vijf jaar, tien jaar, 
twintig jaar?’, etc. 
 
Knip en plak de interviews aan elkaar in imovie tot je 
zelf een bijzonder filmpje hebt!

Kansen
bij lady bird thuis hebben ze het niet breed. Haar vader werd 
ontslagen en heeft het omwille van zijn leeftijd moeilijk om een 
nieuwe job te vinden. Haar moeder draait dubbele shiften in het 
ziekenhuis zodat het gezin rond kan komen, en lady bird wordt er 
vaak aan herinnerd hoe erg haar familie op de centen moet letten.

laat je leerlingen online opzoeken hoe het onderwijs 
in elkaar zit in de Verenigde Staten en vergelijk dit 
met europa/belgië. beantwoord samen de volgende 
vragen:  

 k Hoeveel kost het in amerika om een hogere opleiding te 
volgen? Wat is het verschil tussen een prestigieuze Ivy 
League school en een staatsschool?

 k Hoeveel kost het in belgië om een hogere opleiding te 
volgen? 

 k Heeft iedereen in de USa gelijke kansen om verder te 
studeren? Wie of wat bepaalt dit?

 k Hoe zit dat voor België?
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https://onderwijs.hetarchief.be/sites/onderwijs.hetarchief.be/files/Handleiding.pdf
https://onderwijs.hetarchief.be/sites/onderwijs.hetarchief.be/files/Handleiding.pdf
https://www.apple.com/lae/imovie/


 � Herbekijk de scène waarin lady bird en haar moeder 
knallende ruzie maken wanneer lady bird geschorst 
wordt op school.

Vragen voor de leerlingen
 W lady bird vraagt haar moeder om een schatting te maken 

van wat het gekost heeft om haar op te voeden. Waarom 
doet ze dit? 

 W Welke scènes herinner je je nog die aantonen dat de familie 
spaarzaam moet zijn? 

Haar moeder maakt veel opmerkingen over de financiële 
situatie van de familie. Ze kopen geen magazines, kunnen 
zich geen dure kleren veroorloven, Lady Bird mag maar 
één handdoek per keer gebruiken bij het douchen, in de  
supermarkt krijgt Marion korting voor de aankopen voor 
haar zoon maar ze blijft alles duur vinden, de cadeautjes 
voor Kerstmis zijn ‘kleiner’ dan anders dit jaar, etc. 

 W Wat vind je ervan dat Marion Lady Bird eraan herinnert wat 
ze allemaal voor haar opofferen? Doet ze dat volgens jou 
op een subtiele manier? Hoe zou jij het aanpakken? 

 W Schaamt Lady Bird zich volgens jou voor haar thuissituatie? 
Waarom denk je dat (niet)?
  
Ze liegt tegen haar nieuwe vriendin over het huis waarin ze 
woont. Ze fantaseert over een ander leven in een van de 
mooie huizen aan ‘the right side of the tracks’.

identiteit en je plek in de wereld
‘Lady Bird, is that your given name?

‘Yeah.’

‘Why is it in quotes?’

‘I gave it to myself. It was given to me by me.’

De zeventienjarige Christine kan niet wachten om het in haar 
ogen saaie Sacramento te ontvluchten, op naar de grote steden 
aan de oostkust, waar schrijvers wonen en er cultuur is. Haar 
naam is niet langer Christine maar Lady Bird, en haar ouders 
moeten haar voortaan ook zo noemen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=svliuX4krZE&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


De naam Christine is niet toevallig gekozen. Laat de 
leerlingen de betekenis opzoeken (‘aangewezene’, of 
‘volger van Jezus’) via http://www.betekenisnamen.nl. 
laat ze daarna hetzelfde doen met hun eigen naam.

 k Wat vind jij van je naam?
 k Heb je ooit al overwogen die te veranderen? Als je jezelf 

een andere naam zou geven, welke zou dat zijn en wat 
betekent die?

 k Wat vind je van Christines vraag aan iedereen om haar 
Lady Bird te noemen?

 � Herbekijk de scène met lady bird en haar moeder in 
de auto en de scène waarin Christine naar huis belt 
vanuit New York.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom denk je dat Lady Bird zichzelf aan de telefoon 

opnieuw voorstelt met haar oude naam? 
 W Waar heeft Lady Bird nood aan in het begin van de film? 

Waar heeft ze nood aan op het einde?
  
Aanvankelijk neemt Christine afstand van haar oude  
leventje in Sacramento. Ze wil zich onderscheiden van haar 
familie, ruilt haar beste vriendin in voor een ‘coolere’ groep, 
en wil absoluut niet naar een katholieke school. Naar het 
einde toe verzoent ze zich met haar bestie, belandt ze in 
New York toch in een kerk, en denkt ze met tedere  
nostalgie terug aan Sacramento. in het begin snakt ze  
vooral naar het nieuwe, op het einde naar het vertrouwde.

dubbele collage
laat je leerlingen een dubbele collage maken met 
een verticale lijn door het midden.
aan de linkerkant plakken ze afbeeldingen, quotes 
en dingen die hen doen denken aan de toekomst die 
ze voor zichzelf fantaseren.
aan de andere kant plakken ze alles wat hen doet 
denken aan thuis, houvast en het oude vertrouwde.
laat je leerlingen hun collages voorstellen aan de 
klas en bespreek met hen het verband tussen de 
twee verschillende kanten.  

 k Tot welke kant voelen ze zich het meest aangetrokken op 
dit moment? 

 k Hebben ze soms nood aan het ene, soms aan het andere? 
 k Hoe zien zij de relatie tussen deze twee kanten? 

Je kan deze opdracht ook digitaal aanpakken door 
twee verschillende prikborden aan te maken op 
Pinterest!
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http://www.betekenisnamen.nl
https://www.youtube.com/watch?v=DOq0gvyXcMc&index=12&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&
https://www.youtube.com/watch?v=l8dXgFavON0&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


Doe de film high five 
Deel de leerlingen voor de film op in vijf verschillende 
groepen en laat elk groepje aandacht schenken aan 
een bepaald aspect van de film. Dit geeft je extra 
veel stof om nadien te bespreken en doet de leer-
lingen van in het begin beseffen dat alles in de film 
een bewuste keuze is. bij Lady Bird zijn er een aantal 
dankbare elementen om in het oog te houden o.a.  
1) de montage en de lengte van de shots,  2) de  
representatie van tijd, 3) de karakterontwikkeling,  
4) het sounddesign, en 5) het acteerwerk.

Meer opdrachten rond de technische kant van de film 
vind je in de verzameling van werkvormen.

Tijd in beeld 
lady bird neemt ons mee op een allesomvattende reis doorheen 
het leven van Christine. Haar eerste liefje, haar thuissituatie, haar 
zoektocht naar de universiteit; het passeert allemaal de revue. 
Zo krijgen we een impressie van het leven van onze imperfecte 
heldin. En daarbij is montage de sleutel!

 � Herbekijk de montage die het einde van de relatie 
tussen lady bird en danny weergeeft. 

Vragen voor de leerlingen
 W Hoe wordt de breuk in beeld gebracht? 

 
Met stukken en sprongen. We zien hoe Lady Bird haar 
vriendje betrapt met iemand anders, we vinden haar  
vervolgens huilend in de auto samen met haar beste 
vriendin, en even later is het al Kerstmis. De vertelde 
tijd bedraagt een aantal weken, de verteltijd amper twee 
minuten.

 W Hoe springt de film in het algemeen om met tijd? 
 
Tijdsprongen in Lady Bird gaan van een uur, tot een paar 
dagen, tot meer dan een maand. Het is niet altijd duidelijk 
exact hoeveel tijd er is gepasseerd of hoe personages juist 
van punt A tot punt B zijn geraakt, maar de focus op  
karakterontwikkeling zorgt ervoor dat de kijker nooit het 
gevoel krijgt iets belangrijks gemist te hebben.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=lLKr5lXlF7s&index=12&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


monteren op gevoel
Lady Bird is een gevoelsfilm die drijft op karakterontwikkeling. Dit 
vereist een heel andere aanpak van de monteurs dan bijvoor-
beeld een actie- of superheldenprent. Zo zullen ze vaak kijken 
naar de ogen en het gelaat. Soms kan het dan weer extra emotie 
opwekken om een shot langer dan gewoonlijk aan te houden.

 � Herbekijk de scène waarin Danny naar de koffiebar 
komt waar lady bird werkt. 

Vraag voor de leerlingen
 W Wat is het verschil tussen deze scène en die waar de breuk  

getoond werd? 
 
Beide gebeurtenissen zijn flink emotioneel, maar terwijl de 
vorige montage van de ene situatie naar de andere springt, 
blijft de camera bij de tranen van Danny een hele tijd op 
dezelfde afstand en in hetzelfde perspectief. Een snelle 
montage of indringende close-up van de gezichten van de 
personages is niet nodig: het long shot wordt een lange tijd 
aangehouden zodat het publiek Danny’s emotionele pijn en 
Lady Birds reactie kan afleiden uit hun lichaamstaal.

 � Op het Pinterest-prikbord voor deze film vind je meer 
uitleg en beelden over de verschillende soorten  
kadrering die we tegenkomen op het grote scherm!

 � Dit filmpje geeft je een kijkje in het hoofd van een 
monteur en zijn proces!

Probeer met de klas verschillende manieren van 
monteren uit met eenzelfde scène. laat bijvoorbeeld 
een personage van de ene kamer de andere binnen-
wandelen:

1. laat de actie naadloos in elkaar overlopen. 

2. gebruik een jump cut: men springt van het ene 
beeld naar het andere zonder duidelijke link, hoewel 
het duidelijk is dat er enige tijd verstreken is. 

3. gebruik een match cut: je springt van het ene 
beeld naar het andere door een gelijkenis in de actie, 
of door een gelijkenis in compositie van twee  
aansluitende shots.

4. gebruik een lateral traveling shot: de camera  
beweegt zijwaarts. Wees creatief als je er een 
vloeiend shot wilt van maken (zet de cameraman of 
-vrouw op een skateboard en laat iemand anders  
hen duwen, etc.)!

monteer de beelden in imovie. bespreek hoe de  
scène anders aanvoelt bij het gebruik van  
verschillende shots en een andere montage.

 � Voor meer inspiratie uit de montagekamer, bekijk  
dit filmpje over tracking shots en dit filmpje over  
verschillende soorten scène-overgangen.
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https://www.youtube.com/watch?v=rQyvDMM9diw&t=0s&index=12&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo
https://www.pinterest.com/jefindeklas/lady-bird/
https://www.youtube.com/watch?v=nnXEIlCrEgA&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&index=12&
https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id377298193?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=RLuEskAhRGE&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&index=13&
https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI&list=PLdKaY1_rO61ae0mziWWD2MEAJccReb_zo&


laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord 
van Lady Bird. Je vindt er filmstills, foto’s van cast en crew 
en ludieke linken naar de filmthema’s.
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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 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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