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Doelgroep
3e graad lager onderwijs en 1e middelbaar

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium 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 Mijn bijzonder rare week met Tess is een uitgebreide 
afspeellijst beschikbaar op YouTube met beelden van 
de making of, interview- en filmfragmenten. Je kan deze 
fragmenten inzetten als rode draad bij de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.
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In de pers
‘Twee jonge acteurs stelen de show in deze al 
veelgeprezen jeugdfilm.’ (Leo Bankersen, De Filmkrant)

‘Met Mijn bijzonder rare week met Tess plaatst regisseur 
Steven Wouterlood zich in een stevige traditie van 
vermakelijke kinderfilms met een serieuze ondertoon.’ 
(Joost Broeren-Huitenga, Het Parool)

‘In Mijn bijzonder rare week met Tess schuilt de kunst in de 
finesses.’ (Pauline Kleijer, de Volkskrant)

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
Bang als hij is om als jongste van het gezin alleen over te 
blijven, begint Sam tijdens zijn vakantie op Terschelling 
vastberaden aan zijn zelfverzonnen alleenheidstraining. 
Door de ontmoeting met de ongrijpbare Tess, die een groot 
geheim met zich meedraagt, belandt hij in een avontuur 
dat hem doet inzien dat je je familie juist moet koesteren in 
plaats van te ontvluchten. Sam neemt een drastisch besluit 
waardoor zijn bijzondere vriendschap met Tess op het spel 
komt te staan en Tess haar leven voorgoed zal veranderen.

Technische kaart
Een film van Steven Wouterlood
Nederland & Duitsland, 2019, 82 minuten, Nederlands gesproken 

Scenario  Laura Van Dijk
Camera Sal Kroonenberg 
Montage Christine Houbiers 
Muziek Franziska Henke
Productie Joram Willink & Piet-Harm Sterk // Bind
Cast  Sonny Van Utteren, Josephine Arendsen, Julian Ras, 
  Jennifer Hoffman, Tjebbo Gerritsma, 
  Suzan Boogaerdt, Hans Dagelet, Terence Schreurs  
  & Guido Pollemans 
Distributie September Film
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De regisseur
Al van kinds af aan was regisseur Steven Wouterlood echte 
verhalen aan het vertellen. Hij kroop zowel voor als achter de 
camera om kleurrijke personages tot leven te brengen. Het mag 
dan ook niet verbazen dat hij nu ook als volwassen regisseur 
maar al te graag in de fantasierijke belevingswereld van een kind 
duikt. Al tijdens zijn opleiding aan de filmschool spitste hij zich toe 
op jeugdfilms, waardoor hij de conventies van het genre al snel 
in de vingers kreeg. Dat bleef niet onopgemerkt: voor zijn kortfilm 
Los ontving hij de prijs voor Beste afstudeerfilm in Nederland.

 � Maak kennis met Steven via dit interview (vanaf 
02:27) dat hij gaf naar aanleiding van Los. 

Mijn bijzonder rare week met Tess werd uiteindelijk zijn 
debuutfilm. Toch was zijn naam al een tijdje bekend in de 
filmindustrie in binnen- en buitenland. Na zijn afstuderen kreeg 
hij immers heel wat mooie kansen. Zo won hij met de kortfilm 
Alles mag tal van internationale filmprijzen, waaronder een heuse 
Emmy Award. Zijn kortfilm Koningsdag is te bekijken op ons 
kortfilmkanaal.

Het boek
Mijn bijzonder rare week met Tess is een verfilming van het 
gelijknamige boek, geschreven door Anna Woltz. Dat zij een erg 
productieve schrijfster is mag wel blijken uit haar bibliografie: ze 
schreef al meer dan twintig boeken. Net als Steven Wouterlood 
richt ze zich specifiek tot kinderen en jongeren. Het boek viel 
zowel bij de jonge lezers als bij critici erg in de smaak. Woltz 
ontving zelfs meerdere prestigieuze prijzen voor Mijn bijzonder 
rare week met Tess.
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https://www.youtube.com/watch?v=nw0zR-qsoaQ&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=10&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/koningsdag


Ga met de leerlingen aan de slag en probeer zelf een 
gedachte of een gevoel op een audiovisuele manier voor 
te stellen. Kies bijvoorbeeld een passage uit een boek of 
laat de leerlingen zelf een korte situatie bedenken waarin 
een gedachte of een gevoel centraal staat. Hoe brengen 
we deze scène het best in beeld? Beschrijf samen zo goed 
mogelijk welke afzonderlijke beelden er nodig zijn, wat wel 
en niet binnen het beeldkader mag vallen, en waarop ze de 
nadruk willen leggen. Tijd om achter de lens te kruipen!

Toen Steven Wouterlood het boek in 2013 voor het eerst las, 
was hij meteen verknocht. Zelf ging hij in zijn jeugd ook vaak op 
vakantie naar de Waddeneilanden, deze unieke Nederlandse 
locatie waardoor ook Woltz zich liet inspireren. Bovendien sluit 
het verhaal helemaal aan bij zijn eerdere films, want ook de 
kortfilms die voorafgingen aan deze debuutfilm behandelden een 
gelijkaardig thema: hoe ziet een opgroeiend kind zijn leven als 
volwassene? 

Hoewel het natuurlijk handig is om een vertrekpunt te hebben 
wanneer je een scenario ontwikkelt, stonden de regisseur en 
scenarioschrijfster Laura Van Dijk voor een grote uitdaging. Het 
grote verschil tussen een verhaal neerpennen in een boek en 
er eentje verfilmen, is namelijk dat je bij het schrijven ook de 
gedachten van je personages in tekst kan meegeven. In een 
film moet alles echter overgebracht worden aan de hand van 
wat je publiek kan zien en horen. Aangezien je gedachten niet 
kan tonen, moeten filmmakers dan ook op een creatieve manier 
nadenken over hoe ze een gedachte of een gevoel kunnen 
overbrengen. 

Bespreek met de leerlingen enkele voorbeelden van het 
show don’t tell principe aan de hand van enkele duidelijke 
momenten in de film. 

 k Herinner je je nog hoe Sam zich voelde nadat Tess 
hem alleen achterliet op de lange duinenweg, kort na 
hun eerste ontmoeting? Waaraan zag of hoorde je 
dat dan?

 k Hoe voelde Tess zich toen ze Hugo voor het eerst 
zag? Waaraan merkte je dit?

 k Het daagde bij Sam dat Tess wel eens verliefd 
op Hugo kon zijn. Het leek ook de intentie van de 
filmmaker om ons dat te doen geloven. Welke details 
stopte de regisseur bewust in de film om ons dat te 
laten denken?
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Terschelling
De hele film is op locatie opgenomen, meer bepaald op het 
Nederlandse Waddeneiland Terschelling. De Waddeneilanden 
liggen tussen de Noordzee en het vasteland. Het gedeelte tussen 
de eilandengroep en het vasteland komt af en toe droog te staan. 
Toch is het gevaarlijk om dan over de bodem te lopen, aangezien 
je makkelijk in het zand vast kan komen te zitten.

Terschelling trekt in de zomer vele toeristen, voornamelijk uit 
eigen land. Maar in het boek kwam een ander eiland aan bod: 
Texel. Schrijfster Anna Woltz verbleef er enkele dagen voor haar 
werk en raakte zodanig in de ban van deze bijzondere plek dat 
ze besloot om die locatie als uitgangspunt te nemen voor haar 
volgende boek. Regisseur Steven Wouterlood liet zich in zijn 
vertaling van boek naar film dan weer inspireren door zijn eigen 
jeugdherinneringen aan lange zomers op Schiermonnikoog. 

Dat het om drie verschillende eilanden gaat, doet geen afbreuk 
aan het universele eilandgevoel dat als speelveld dient in het 
verhaal van Sam en Tess. Het was vooral de bedoeling van de 
regisseur om het zomergevoel en de prille liefde die daarbij komt 
kijken bij zijn kijkers op te roepen. Paradoxaal genoeg gaf het 
eiland een gevoel van vrijheid aan de jonge hoofdpersonages: 
ouders durven kinderen immers makkelijker vrij laten rondlopen 
wanneer ze weten dat de kinderen niet ver kunnen gaan. 
Bovendien verdwaal je niet makkelijk op een eiland, aangezien je 
steeds de zee als oriëntatiepunt hebt.

 � Sony en Josephine, de twee hoofdrolspelers uit de 
film, leiden je in deze vlog graag rond op het eiland, 
langs verschillende locaties uit de film. Zo krijg je een 
unieke kijk achter de schermen. Smaakt het naar 
meer? De vlog kreeg ook een vervolg!

Surf naar Google Earth en maak een digitale reis naar de 
Waddeneilanden in Nederland. Hoe ziet Terschellingen er 
vanuit de lucht uit? Bewandel het eiland via de streetview 
functie. 
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Leuke weetjes
Sam charmeert met zijn absurde weetjes niet alleen de andere 
personages uit de film, maar ook ons, de kijkers! Ook over de film 
zelf en het maakproces ervan bestaan enkele leuke weetjes… 

 W Wist je bijvoorbeeld dat Sonny, de acteur die de rol 
van Sam vertolkt, eigenlijk bang was van paarden? 
Toen hij voor een scène moest paardrijden, durfde 
hij het aanvankelijk niet. Toen hij zich echter over zijn 
angsten heen zette, bleek hij het zelfs leuk te vinden! 

 W De filmploeg verbleef een hele zomer in Terschelling. 
Hoewel ze eigenlijk erg hard moesten werken 
om de film gedraaid te krijgen, voelde het toch 
ook een beetje als vakantie omdat ze zo intens 
samenleefden. Net als op kamp… 

 W De regisseur ontdekte het boek dankzij zijn tante 
die het hem aanraadde. Zij is zelf ook schrijfster en 
aangezien ze Steven heeft zien opgroeien, wist ze 
dat Mijn bijzonder rare week met Tess herinneringen 
in hem zou oproepen. 

 W Aan het einde van de film zoenen het meisje van 
het viskraam en de broer van Sam. Niet alleen was 
dit een echte kus, het was voor de actrice zelfs haar 
eerste!
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Sterfelijkheid
 � Het begin van de film toont ons meteen een van de 

grote thema’s uit de film: sterfelijkheid. Herbekijk het 
fragment met de leerlingen en ga erover in gesprek.

 k Waarom ligt Sam in een kuil?
 k Waaraan doet die kuil je denken?
 k Fantaseer je zelf soms over de dood, net als Sam? 

Wat denk je dan?

Geef je leerlingen mee dat er geen foute antwoorden bestaan. 
Gebruik onderstaande richtvragen om het gesprek op gang te 
brengen.

Enkele tips: De ideale houding van zowel de leerling als de 
leerkrachten is die van het ‘niet weten’. De optimale opstelling 
voor een filosofisch gesprek is een kring, waarin iedereen elkaar 
kan zien en horen. Aan de hand van een dialoog ontstaat een 
gezamenlijke zoektocht naar vragen en antwoorden. Respecteer 
het recht op zwijgen. Elke mening moet mogelijk zijn. Laat 
verwondering en twijfel toe.

 k Ken je mensen die gestorven zijn? Zo ja, voelt het 
voor jou alsof je iemand verloren hebt?

 k Denk je vaak terug aan mensen die gestorven zijn? 
Waar denk je dan aan?

 k Heb je het gevoel dat mensen die sterven echt 
verdwijnen uit je leven? Waarom denk je dat?

 k Op welke manier blijven de mensen die sterven wél 
nog in je leven?

 k Ben je zelf bang om te sterven?
 k Wat denk je dat er met mensen of dieren gebeurt 

wanneer ze sterven?
 k Ben je bang dat andere mensen zullen sterven?
 k Hoe ziet de dood er volgens jou uit?

Na het gesprek laat je de leerlingen de gedachten en 
gevoelens die ze hebben bij de dood tot één beeld 
herleiden. Stel verschillende materialen ter beschikking: 
potloden, verf, krijt, karton, papier … Waarom gebruiken 
ze bepaalde kleuren of voorwerpen, Stimuleer ze om na te 
denken over hun keuze van materialen, wat belangrijker is 
dan figuratief aan de slag gaan.

Inhoudelijke info

Mijn bijzonder rare week met Tess raakt enkele beladen thema’s 
aan, maar dankzij de zomerse context en de luchtige aanpak blijft 
zwaarmoedigheid achterwege. Daarom is het misschien wel een 
ideale film om het over die thema’s te hebben in de klas. Film 
is immers een dankbaar instrument om gevoelige of abstracte 
onderwerpen bespreekbaar te maken. Sommige dingen worden 
pas duidelijk nadat je er iemand over hoorde praten. Bovendien 
levert filosoferen een bijdrage tot je persoonlijkheidsontwikkeling. 
Ga met de kinderen in gesprek over het thema ‘sterfelijkheid’. 
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https://www.youtube.com/watch?v=38a0XLOkedk&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=6&t=0s


Alleenheidstraining
Tijdens de vakantie is het Sams doel om zichzelf aan te leren 
alleen te zijn, met als doel zich te weren tegen de eenzaamheid 
die hem zou overvallen wanneer gezinsleden sterven. Dit heeft 
echter het omgekeerde effect: hij verliest namelijk tijd die hij 
evenzeer met zijn dierbaren had kunnen doorbrengen. 

 k Ben je soms graag eens alleen? Wanneer ben je het 
liefst even alleen? 

 k Wat doe je zoal wanneer je alleen bent? 
 k Hoe lang kan je alleen zijn? Vanaf welk punt wordt 

het moeilijk?
 k Begrijp je Sams angst om alleen achter te blijven? 
 k Wanneer is het handig om alleen te kunnen zijn?

 � Speel de volgende scène uit de afspeellijst opnieuw 
af in de klas. Sam zit in het huisje van de strandjutter. 
Bespreek het fragment met de leerlingen.

 k Welke wijze raad geeft de strandjutter aan Sam?
 k Waarom bedenkt Sam zich plots over zijn 

alleenheidstraining?
 k Wat bedoelt de strandjutter wanneer hij zegt ‘spaar 

zoveel mogelijk herinneringen’?
 k Welke herinneringen spaar jij graag op?

Hille de strandjutter wijst Sam op het ongewilde effect van 
zijn ‘alleenheidstraining’ door hem aan te raden om zoveel 
mogelijk herinneringen te verzamelen, nu het nog kan. 
Ga aan de slag en maak samen met de kinderen een 
‘herinneringenpot’. Laat de leerlingen allerlei herinneringen 
verzamelen. Wat willen ze graag bewaren? Foto’s, 
tekeningen, teksten, geuren, voorwerpen … Alles wat een 
herinnering oproept kan in de bokaal. Past dit er niet in? 
Dan gaan we op zoek naar een grotere bergplaats! Het 
maken van de herinneringenpot kan een aanleiding zijn 
om het te hebben over de herinneringen die de leerlingen 
graag met elkaar willen delen.
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Girl power
 � Bekijk met de leerlingen het volgende fragment uit de 

film opnieuw en bespreek. Tess vertelt Sam dat ze 
zich nooit excuseert.

 k Waarom zegt Tess nooit ‘sorry’? Begrijp je waarom 
Tess zich niet excuseert?

 k Vind je dat Tess excuses verschuldigd is aan Sam? 
Waarom?

 k Vind je het belangrijk dat mensen soms ‘sorry’ 
zeggen? Wanneer heb je graag dat iemand zich 
tegenover jou verontschuldigt?

 k Zeg je zelf vaak ‘sorry’? Wanneer doe je dat en 
waarom?

 k Vind jij dat ‘sorry’ zeggen zwak overkomt? Of vraagt 
het net moed om ‘sorry’ te kunnen zeggen?

 k Vind je het makkelijk om sorry te zeggen?

Tess woont haar hele leven met haar moeder in Terschellingen. 
De afwezigheid van een vaderfiguur werd gecompenseerd door 
de sterke persoonlijkheid van de moeder. Ze houdt geen blad 
voor de mond en komt daardoor sterk, maar ook al gauw grof 
over. Zo noemt ze kinderen als Sam ‘dwergtoeristen’, of noemt ze 
Sams broer kleinzerig wanneer hij zijn been breekt, ‘net als alle 
mannen’. Haar grote uitspraken over mannen verraden wat we 
later in de film te weten komen: ze heeft een moeilijke ervaring 
gehad met de vader van Tess, die er nooit voor hen geweest is. 
Dat ze hem nooit ingelicht heeft over haar zwangerschap heeft 
daar natuurlijk veel mee te maken… 

 k Hoe zou je de persoonlijkheid van Tess omschrijven? 
Wat maakt haar bijzonder?

 k Hoe verhoudt de moeder van Tess zich tot de 
mannen in de film? Waaraan merk je dat?

 k Wat vind je van haar houding naar mannen toe? Kan 
je verklaren waarom ze zo denkt? 

 k Tess noemt haar moeder een feministe. Wat bedoelt 
ze hiermee?

 k Denken alle feministen hetzelfde als de moeder van 
Tess?

 k Betekent feminisme dat je tegen mannen bent?

Laat de leerlingen opzoeken wat feminisme precies inhoudt, 
hoe het ontstond, en welke verschillende benaderingen en 
stromingen er door de jaren heen gegroeid zijn. Kunnen zij 
zichzelf ook feminist noemen?
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Het gezin
Gezinssamenstellingen vormen een rode draad doorheen de hele 
film: Sam is met zijn moeder, vader en grote broer op vakantie en 
hij moet een balans zien te vinden tussen zijn leven als enkeling 
en zijn verbondenheid met het gezin. Tess woont al haar hele 
leven alleen bij haar moeder, en toch ging ze zelf actief op zoek 
naar haar vader, omdat het gezin naar haar gevoel niet compleet 
was.

 k Begrijp je waarom Tess haar vader wil leren kennen? 
 k Welke personen maken deel uit van jouw gezin? 
 k Hoe bepaal je wie er tot een gezin behoort?
 k Hoeveel personen heb je minimum nodig om een 

gezin te vormen?
 k Kunnen dieren of vrienden ook tot een gezin 

behoren?

Geef de leerlingen de opdracht om een portret te maken 
van hun eigen gezin. Dit kunnen ze doen door foto’s of 
korte video’s van hun gezinsleden te gebruiken, gemaakt 
met een smartphone of een tablet. Via Mini Movie Maker of 
iMovie kun je deze beelden na elkaar monteren. Onze JEF 
makers tonen je hoe het moet. 

Wanneer je tevreden bent van de montage kan je een 
voice-over toevoegen, waarin je iedereen voorstelt. Ook 
dit kan je via het montageprogramma, door rechtstreeks je 
eigen stem op te nemen. Geef ze een tijdslimiet: het filmpje 
mag maximum twee minuten lang zijn. 

 � Laat je inspireren door acteurs Sony en Josephine, 
die zich intussen professionele vloggers mogen 
noemen. In deze vlog stellen ze ons voor aan enkele 
belangrijke personen uit de cast en crew van de film.
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Voice-over
Sam is een persoon die erg veel nadenkt. Zoals we eerder al 
besproken hebben is het niet makkelijk om gedachten weer te 
geven in een film. Daarom besloot de regisseur een voice-over 
toe te voegen. De vertelstem van Sam werd over verschillende 
passages heen gemonteerd, om ons een inkijk te geven in zijn 
gedachtewereld. 

Filmtechnische info

 � Bekijk het volgende fragment eerst zonder geluid en 
bespreek wat je zag. Kijk nadien opnieuw naar het 
fragment, ditmaal met klank om de toevoeging van 
de voice-over te illustreren.

 k Wat zag je? Wat gebeurde er in dit fragment?
 k Hoe voelt Sam zich op dit moment?
 k Wat hoor je wanneer je het fragment met geluid 

bekijkt?
 k Hoe belangrijk is de toevoeging van de klankband 

aan het beeld?
 k Welke sfeer heerst er in de scène? Verandert die 

binnen het fragment?
 k Vind je de voice-over een meerwaarde? Helpt hij je 

om Sam beter te begrijpen?
 k Zou je ook meevoelen met Sam zonder zijn 

voice-over?

Maak een nieuwe voice-over voor het begin van de film. 
Bekijk goed wat er precies gebeurt en probeer verschillende 
pistes uit met de vertelstem, je hoeft niet trouw te blijven 
aan de originele film. Schrijf je tekst uit vooraleer je hem 
opneemt. Via de app Dubme kan je makkelijk een eigen 
voice-over inspreken. 
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Impact van muziek
Niet enkel de voice-over speelt een grote rol in het auditieve 
aspect van de film, ook de muziek is erg belangrijk voor onze 
beleving van de film. De muziek voor Mijn bijzonder rare week 
met Tess werd gecomponeerd door Franziska Henke. De Duitse 
is naast componist voor filmmuziek ook gitarist en DJ. De hele 
soundtrack van Mijn bijzonder rare week met Tess kan je hier 
beluisteren via Spotify. 

 � Kijk samen met de leerlingen naar de volgende 
scène uit de film. De muziek speelt hier een erg 
belangrijke rol. Bespreek het effect van de muziek op 
de beelden.

 k Wat zag je? Wat hoorde je?
 k Wat voor gevoel wekt de muziek op?
 k Hoe voelen Sam en Tess zich in dit fragment?
 k Wat vertelt de muziek ons over dit deel uit de film?
 k Lees je een verhaal met een bepaald verloop in deze 

scene?
 k Verandert de sfeer qua toon? Op welke manier? 

Waarom?

 � De producenten besloten ook een themalied te laten 
maken bij de film. Beluister hier de akoestische 
versie, met aan de piano niemand minder dan 
regisseur Steven Wouterlood. Hoofdrolspelers 
Josephine en Sony maakten een making-of van de 
videoclip die bij het lied hoort.

Voel je de muzikale kriebels? Zin om zelf aan de slag te 
gaan? Componeer je eigen filmmuziek met de applicatie 
Keezy Classic. 

Kindacteurs 
Sonny Van Utteren (°2005) vertolkt de rol van Sam. Hij was 
echter niet aan zijn proefstuk toe toen hij die hoofdrol te pakken 
kreeg. Eerder acteerde hij al in een aantal professionele 
theatervoorstellingen. Ook Josephine Arendsen (°2005) acteerde 
in verscheidene theatervoorstellingen en musicals vooraleer 
ze de rol van Tess aanvaardde. Ze speelde zelfs in enkele 
televisiereeksen mee, waaronder het met een Emmy bekroonde 
Kasper en de Kerstengelen. 

Maar meespelen in een echte bioscoopfilm, dat was nieuw voor 
hen. Het vraagt dan ook een specifieke regie-aanpak om jonge, 
onervaren acteurs te regisseren. Steven Wouterlood had gelukkig 
wel al wat ervaring met het regisseren van jonge acteurs.
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https://open.spotify.com/album/7eEatZXUqQ3MhfhubCUJJh
https://www.youtube.com/watch?v=iK18RHEPWu0&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=iK18RHEPWu0&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=G4SqsbD2UYI&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Q6E9tBlkKa8&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=8&
https://itunes.apple.com/us/app/keezy-classic/id605855595?mt=8


 � In het volgende filmpje komt de hoofdacteur van Alles 
mag, een van de kortfilms van Wouterlood, aan het 
woord over zijn ervaring op de set. Hij stond namelijk 
voor een grote uitdaging: huiln voor de camera. Ook 
Sonny heeft een huilscène in Mijn bijzonder rare 
week met Tess. Bekijk hier hoe Sonny en Josephine 
het ervan af brengen wanneer ze elkaar uitdagen 
voor een wedstrijdje ‘om ter snelst huilen’. Zitten 
er leerlingen in de klas die een carrière als acteur 
ambiëren? Kunnen zij huilen op commando?

Kinderen op set laten werken is wel bijzonder. Zo mogen 
minderjarigen bijvoorbeeld maximum 24 draaidagen per jaar 
werken op een filmset. Beide hoofdacteurs hebben dan ook 
exact 24 dagen gedraaid voor Mijn bijzonder rare week met Tess. 
Gelukkig vonden de opnames tijdens de zomervakantie plaats, 
waardoor ze geen school hoefden te missen. Jonge acteurs die 
wel tijdens de schooluren op set staan, krijgen doorgaans privéles 
tussen het draaien door.  

 � Een van de bekendste filmreeksen ter wereld met 
kindacteurs blijft Harry Potter. Benieuwd naar hoe de 
acteurs van deze film de draaiperiode van de eerste 
film - Harry Potter en de steen der wijzen - hebben 
beleefd? In dit interview delen de jonge acteurs hun 
ervaringen. Let op: deze video is Engels gesproken.

 � Vraag je je af hoe iemand nu eigenlijk acteur wordt? 
Deze vlog behandelt diezelfde vraag. Kom te weten 
hoe en waarom de acteurs uit Mijn bijzonder rare 
week met Tess in de filmwereld verzeild raakten...
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https://www.youtube.com/watch?v=WOqcxMDlOkY&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=PW0rBSxBFtA&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=12&
https://www.youtube.com/watch?v=w7DBYCFevFM&list=PLdKaY1_rO61YoeagDNL8TKPdDIj-cWBIt&index=11&t=0s


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord van 
Mijn bijzonder rare week met Tess. Je vindt er ideeën om je 
eigen herinneringenpot ineen te knutselen, andere leestips 
over sterfelijkheid, boeken van Anna Woltz, informatie over 
Terschelling, prenten van feministische optochten ... en nog veel 
meer!

Waddeneilanden. (z.d.). In Wikipedia. Geraadpleegd op 23 oktober 
2019, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneilanden

Wouterlood, S. (2019). Steven Wouterlood Regisseur - Biografie, 
Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://stevenwouterlood.
nl/bio/

Woltz, Anna. (2019). Anna Woltz Portfolio - Mijn bijzonder rare 
week met Tess, Geraadpleegd op 21 oktober 2019, van https://
annawoltz.nl/portfolio-item/mijn-bijzonder-rare-week-met-tess/
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https://stevenwouterlood.nl/bio/
https://annawoltz.nl/portfolio-item/mijn-bijzonder-rare-week-met-tess/
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
Ontdek hier de 
mogelijkheden om 
je leerlingen film 
op een actieve, 
creatieve en  
kritische manier  
te laten beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Leerkrachten gebruiken steeds vaker kortfilms in de klas. Het is 
zeer laagdrempelig, want zowel de film als bespreking passen 
perfect binnen een lesuur.

JEF bundelt kortfilms voor verschillende leeftijden en voorziet 
telkens een lesfiche. We kiezen hierbij voornamelijk voor 
Vlaamse producties. Je koopt een kortfilm voor 4 euro en kan die 
downloaden voor een vertoning in jouw klas. 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.
 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://vimeo.com/channels/kortfilmindeklas/page:2
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/focus-franse-film
mailto:info%40jeugdfilm.be?subject=


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. Ontdek de workshops op jeugdfilm.be.

Nagesprek bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. Bij 
sommige films kan je iemand die meewerkte aan de film, of een 
kenner over het onderwerp ervan, uitnodigen voor een nagesprek 
in de klas of in de bioscoopzaal. Bekijk de nagesprekken op 
jeugdfilm.be.  

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Ontdek de vormingen op  
jeugdfilm.be.

Facebookgroep voor leerkrachten 
Word lid van onze Facebookgroep rond JEF in de klas, waar je 
filmwijze inspiratie deelt met collega’s en met JEF.

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 op jeugdfilm.be.

Projecten op maat
JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? Een 
originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een ongewone 
locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer info. 

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 websites en apps. 
 Heb je met de klas 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. Surf naar jefmakers.be voor 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. Surf naar 
jeffestival.be voor meer info.
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Het JEF model
Film is een kunstvorm en een medium om ideeën creatief vorm 
te geven. Omdat film verschillende expressievormen combineert 
(taal, beeld, geluid) kan het onze blik leiden en verruimen. 

Het model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media. Ontdek meer op onze blog.

Methodiek van JEF
Vanuit jarenlange expertise en onderzoek timmerde JEF aan 
een eigen methodiek, dat we implementeren doorheen heel ons 
aanbod. 

Deze methodiek focust zich op het leerproces, dat vertrekt  
vanuit de authentieke leeromgeving van de deelnemer en maker.  
De actieve betrokkenheid van de deelnemers en het plezier 
tijdens dit proces zijn voor JEF cruciaal. Ontdek meer op  
onze blog.
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https://professionals.jeugdfilm.be/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://professionals.jeugdfilm.be/blog/filmwijsheid-het-jef-model

