Audiovisueel werken stimuleert en bevordert onder
andere de mediawijsheid en digitale geletterdheid.
Essentiele vaardigheden in de huidige beeldcultuur.
De projecten dagen de leerlingen uit om creatief, vrij
en kritisch te denken.

Prijzen gelden bij boeking vanaf 2 groepen en onder voorbehoud van wijzigingen. Per project wordt een
vast bedrag van 45,- euro in rekening gebracht voor projectcoördinatie.
Audiovisuele lessen duren 60 tot 90 minuten per les.
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Groep: 3 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: creatief denken,
digitale vaardigheden,
samenwerken
Prijs: vanaf € 453,+ materiaalkosten 20,-

Stop Motion
Laat dit project aansluiten
op een wereldoriëntatiethema binnen de bouw of
een schoolbreed thema

notities

Alles kan met de stop motion techniek! Het regent
ijsjes, een auto doet een dansje en een Legokasteel
bouwt zich razendsnel op. Knutsel een eigen decor,
werk met klei of voeg geluid toe; The sky is the limit!
Een stop motion-animatie maken is ook samenwerken,
creatieve oplossingen bedenken en elkaars talenten
gebruiken. Werken volgens een stappenplan, precies
zijn, geduld hebben en je concentreren hoort er ook bij.
De leerlingen maken op de iPad in kleine groepjes een
eigen verhaal vol fantasie óf juist een thematische animatie als afsluiting van een breder project op school.
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Filmen met een Greenscreen

Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 45, 54, 55
Tags: samenwerken, creërend
vermogen, digitale vaardigheden,
Kinderboekenweek
Prijs: vanaf € 487,50
+ eenmalige vervoerskosten € 50,-

notities

Met een greenscreen kun je jezelf overal naartoe teleporteren en kun je dus worden wat je wil. Deze bekende
techniek uit de film- en televisiewereld kun je goed
gebruiken om met kinderen bijzondere, fantasierijke films
te maken. Samen kijken we naar bestaande filmscènes
waarin de greenscreen-techniek wordt gebruikt. Daarna
is het onze beurt! Er wordt een script geschreven met
losse scènes die de kinderen voor een greenscreen
spelen. En dan begint de magie. Of je nu boven op een
vulkaan wil dansen of winkelen in een Middeleeuws
dorpje, door de verzengende woestijn wil sjokken of
lekker luieren op een andere planeet. Alles kan!

Leuk om te doen tijdens de
Kinderboekenweek ‘Worden
wat je wil’ of als afscheidsproject van groep 8
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Codetaal
Groep: 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: *
Kerndoelen: 45, 54, 55
Tags: probleemoplossend
vermogen, ict-vaardigheden,
mediawijsheid
Prijs: vanaf € 350,-

notities

Ontdek welke wereld er schuilgaat áchter het
beeldscherm. Want hoe worden games eigenlijk gemaakt? Dankzij de taal van de computer: codetaal! Gewapend met een computer
vol software gaan de kinderen aan de slag om
hun ideeën om te zetten in programmeertaal.
Het resultaat is een kleine game of computeranimatie. De grenzen van de fantasie
zijn de grenzen van de mogelijkheden van
de computerprogrammeur. Door creatief én
logisch na te denken kom je tot oplossingen
en krijg je een inkijkje in deze ‘codewereld’.
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Wereld in de klas
Groep 5 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 3
Inzet van leerkracht: ***
Kerndoelen: 2, 3, 45, 54, 55
Tags: onderzoekend
vermogen, mediawijsheid
Prijs: in overleg

notities

Haal de wereld in de klas! In dit project halen we
kennis van buiten de klas in door middel van een
live-verbinding met een inspirerend persoon, een
andere school of een instelling. Het project start
met een les in gesprekstechnieken waarmee ze hun
interview voorbereiden. Tijdens de live-verbinding met
de geïnterviewde stellen ze al hun vragen en sporen ze
elkaar aan om goed door te vragen. Als afsluiter maken
de leerlingen met de vakdocent een vlog of mini-docu
over het onderwerp, maar een beeldende verwerking
kan natuurlijk ook.
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Korte speelfilm maken
In dit project vormen de leerlingen samen
een filmcrew en werken ze aan een korte
speelfilm. De leerlingen geven hun eigen
invulling aan het verhaal voor de film.
Onderweg maken ze kennis met camerahoeken, perspectief, kaders, het script,
storyboard en monteren. Alle aspecten van
de filmset komen even aan bod zodat de
kinderen ervaren wat er allemaal bij komt
kijken om een echte film te maken.

Laat de film aansluiten
bij een lopend thema
in de klas

Groep 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: samenwerken, creërend
vermogen, mediawijsheid

notities

Prijs: in overleg.
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De Stomme Film

Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 54, 55
Tags: samenwerken,
spelplezier, historisch besef,
multidisciplinair
Prijs: vanaf € 487,50

notities

We gaan terug naar de tijd van Laurel & Hardy, Charlie Chaplin
en de Boefjes! Bij de Stomme Film zijn sterke mimiek, krachtige beelden, humor en suggestieve muziek nodig om de vaak
humoristische verhalen te laten spreken voor het publiek.
Zonder kleur en geluid wordt acteren veel belangrijker en
moet je het verhaal beeldender zien te maken. Samen met de
vakdocent doen de kinderen onderzoek naar de stomme film
en schrijven daarna zelf een geschikt scenario met scènes.
Vervolgens komt het aan op lekker vet acteerwerk, goede
timing, korte geschreven teksten en sfeervolle muziek. Juist
in de beperking wordt er extra aanspraak gemaakt op hun
creativiteit. De stomme film is geweldig!

Leuk om te doen als
Eindfilm van groep 8

7

PRINT
BOEK DIT PROJECT

Gefilmde Gedichten
Boeken worden vaak verfilmd, maar kun je
ook gedichten verfilmen?? Dit is een multidisciplinair project waarin poëzie, audio en video
samenkomen! Kinderen maken aan de hand
van een gedicht een kort filmpje waarin het
gedicht wordt ‘verbeeld’. Hieronder komt de
audio-opname van het gedicht, opgenomen
door de leerling zelf. Op deze manier gaan
leerlingen met al hun zintuigen aan de slag
met een gedicht. Dit zorgt voor meer begrip
voor de tekst en ook zullen ze het gedicht veel
beter onthouden. Daarnaast leren ze filmen,
editen en zullen de resultaten, kleine filmgedichtjes, ze met trots vervullen.

Mooi project voor
tijdens de Poëzieweek in de laatste
week van januari

Groep: 6 t/m 8
Aantal lessen: vanaf 4
Inzet van leerkracht: **
Kerndoelen: 9, 54, 55
Tags: taalontwikkeling,
communicatie, creatief
denken, multidisciplinair

notities

Prijs: vanaf € 532,50
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Eindfilm groep 8
Groep: 8
Aantal lessen: in overleg
Inzet van leerkracht: ***
Kerndoelen: 45, 54, 55
Tags: eigenaarschap, creatief
denken, spelplezier,
audiovisuele vaardigheden
Prijs: in overleg

notities

De traditionele eindmusical is een geweldige
afsluiting van de basisschooltijd. Maar door
corona weten we dat het ook anders kan.
Bijvoorbeeld met een eigengemaakte film.
Er zijn diverse mogelijkheden. SEP heeft zelf
een basisscript laten maken, maar uiteraard
kun je ook werken met een eigen script of een
musical verfilmen. Of laat de kinderen zélf de
inhoud bepalen! In alle gevallen krijgen de
kinderen een bepalend aandeel in het hele
proces van idee tot eindresultaat. Dus: licht,
camera en ACTIE!
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