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JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om het medium film breed in je lessenpak-
ket 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 de 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 De avonturen van No-No is een uitgebreide afspeellijst 
beschikbaar op YouTube met beelden van de making of, 
interview- en filmfragmenten. Je kan deze fragmenten inzet-
ten als rode draad bij de filmbespreking. 

De avonturen 
van No-No

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

Workshop bij de film
Wil je jouw klas verder laten experimenteren met deze film? 
Boek dan een filmworkshop van JEF.

Je duikt in de wereld van Onderbosmeren, waar No-No het 
vogelbekdier woont met zijn vrienden. Zij krijgen nieuwe 
buren: de fantasiedieren die jullie zelf hebben bedacht. Je 
maakt kennis met de nieuwkomers in het bos en brengt hen 
tot leven via stop-motion. 

Met behulp van een iPad leer je animeren. Je creëert nieu-
we fantasiedieren met splitpennen en uitgeknipte onderde-
len. De deelnemers laten hun creaties praten en bewegen.
Meer info vind je hier op onze website.
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https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/workshop/workshop-bij-de-avonturen-van-no-no
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefindeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
‘De kracht van deze film is de 3D computeranimatie in 
felle kleuren, die nauwgezet het effect van stop-motion 
klei-animatie imiteert. Dit technisch hoogstandje maakt 
de decors en personages bijna tastbaar.’ - Nicolas Didier, 
Télérama

‘Een leuke bende vrienden die de kleuters ongetwijfeld zal 
bekoren.’ - CNews

‘In drie korte geanimeerde verhalen, even grappig 
als vindingrijk, maak je kennis met het besluiteloze 
vogelbekdier No-No en zijn vrienden Kiki de fijnzinnige 
kikker, Maguyver de kleine krab, Teddy de knutselende 
beer, en Bio het ecologische konijn.’ - Gilles Tourman, Les 
Fiches du Cinéma

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
No-No is geen gewone naam. Zeker niet voor een vogel-
bekdier dat altijd ‘ja’ zegt, vooral wanneer zijn vrienden 
vragen om mee op avontuur te gaan. Als ‘wortelman’ maakt 
No-No reclame voor wortelijsjes en een mislukte maanreizi-
ger krijgt dankzij hem weer een goed humeur. Zelfs wan-
neer een regenbui het dorp onder water dreigt te zetten, 
betekent dat voor No-No en zijn gekke vriendenclub het 
begin van een nieuw avontuur.

Technische kaart
Scenario   Léonie De Rudder, Thierry Gaudin, 
   Sophie Lodwitz
Productie  Nicolas Schmerkin - Autour de Minuit
Muziek  Polo & Pan, Laurent Blot
Montage  Mathieu Auvray, Laurent Blot
Stemmencast Gene Thomas, Dominique Van Malder, 
   Charlotte Anne Bongaerts, Tom Audenaert, 
   Jan Van Hecke, Anne Mie Gils, 
   Thomas Cordie, Jos Dom, Ini Massez
Distributeur  JEF
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https://www.youtube.com/watch?v=l3mmkiOkES0&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=2&t=7s


‘Non-Non’ Wist je dat?
 W No-No deze naam kreeg omdat hij zijn vrienden altijd 

meteen wil helpen bij elk probleem. Maar uit ervaring weten 
de andere dieren dat het probleem vaak groter wordt 
wanneer No-No zich ermee bemoeit. Dus zeggen ze: ‘Nee 
nee, ‘t is al goed!’ Vandaar: Non-Non, of in de Vlaamse 
versie: No-No!

De regisseur
Een prentenboek naar een film vertalen is geen eenvoudige klus. 
Dit was de taak van regisseur Mathieu Auvray. Hij liet zich voor 
zijn film Jean-Michel, le caribou des bois al eerder inspireren door 
personages van Magali Le Huche (dit boek is onder de titel Rinus 
Rendier wel in het Nederlands beschikbaar). Mathieu Auvray is 
gespecialiseerd in het creëren van personages in de computer en 
dus de ideale persoon om de vrolijke dieren van Magali tot leven 
te wekken in een film.

Filmproductie

De film De avonturen van No-No is gebaseerd op de perso-
nages uit een reeks kinderboeken van de Franse schrijfster en 
illustratrice Magali Le Huche. Ze illustreerde al meer dan 40 
kinderboeken, waarin ze een veilige wereld creëert op papier. 
Voor No-No schreef ze ook de verhalen. Over het vogelbekdier 
werd intussen een hele reeks boekjes gemaakt: No-No weet niet 
wat aan te trekken, No-No heeft grote honger, No-No is boos, 
De fantastische reis van No-No en zijn vrienden, No-No zoekt 
zijn lievelingskleur, … De boeken werden niet in het Nederlands 
vertaald, maar de tekeningen spreken zodanig voor zich dat taal 
en tekst bijna overbodig worden. De naam van hoofdpersonage 
Non-Non (in het Frans) betekent in het Nederlands letterlijk ‘nee 
nee’ - dat zou je niet verwachten bij een personage dat op elk 
avontuur volmondig ‘ja’ zegt!

Magali Le Huche
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 � In deze making of video maak je op een speelse 
manier kennis met Magali, Mathieu en enkele andere 
medewerkers aan de film. Je volgt het hele ontwik-
kelingsproces, van boek naar film! Let op: bij deze 
initieel Franse film wordt ook in de making of Frans 
gesproken. Het filmpje is dus vooral bedoeld voor de 
leerkracht, of voor kinderen die Frans begrijpen.

Animatiefilm
De avonturen van No-No is een animatiefilm, waarbij alle perso-
nages met de computer werden gecreëerd. No-No, Maguyver, 
Teddy, Bio, Kiki en de andere bewoners van Onderbosmeren 
werden ontworpen door een team professionele animatoren. Ieder 
lid van het team heeft zijn eigen specialisatie: de een bezorgt 
de dieren hun juiste textuur, de ander laat hen geloofwaardig 
bewegen, iemand staat in voor de belichting, … Animeren in 3D is 
een complexe zaak en daardoor altijd het resultaat van teamwork! 

In het hoofdstuk ‘Filmtechnische info’ in deze lesmap gaan we 
dieper in op het productieproces van deze animatiefilm.

Een animatiefilm wordt vaak frame per frame ge-
maakt. Voor een seconde film heb je immers 24 of 25 
(stilstaande) beelden nodig. Doordat deze beelden zo 
snel na elkaar worden getoond, nemen we met ons 
oog een beweging waar. Maar met twee afbeeldin-
gen kun je ook al veel doen: dit filmpje toont hoe je 
zelf een thaumatroop kan maken. Meer leuke werk-
vormen om met film aan de slag te gaan, kan je hier 
downloaden op onze website.
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https://www.youtube.com/watch?v=KYAUKbx0SCE&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=12&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Lc2xJpNs2ys&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=4&t=0s
https://professionals.jeugdfilm.be/meer-dan-film/lesmappen


Vogelbekdier  W Het vogelbekdier komt voor in Australië en Tasmanië, aan 
de andere kant van de wereld. Het leeft op het land, maar 
brengt ook veel tijd in het water door. Vogelbekdieren zijn 
heel schuw; mensen krijgen hen slechts zelden te zien.

 W Een eierleggend zoogdier is uniek! (Enkel de mierenegel 
past ook in die categorie.) Een baby vogelbekdier wordt dus 
uit een ei geboren, maar wel gevoed met de melk van de 
moeder.

 W  Een jong vogelbekdier heeft tanden, maar verliest die 
wanneer hij het nest verlaat. Dan nemen hoornachtige 
ribbels aan de binnenkant van de snavel de snijfunctie van 
tanden over.

 W  De mannetjes hebben gifklieren in hun dijen. Zo kunnen ze 
zich verweren tegen aanvallers. De vrouwtjes verliezen hun 
gifklieren wanneer ze acht tot tien maanden oud zijn. 

Maak een digitale reis naar Tasmanië of Australië via 
Google Earth en ontdek hoe prachtig de natuur is in 
het woongebied van het vogelbekdier. Zie je gelijke-
nissen met Onderbosmeren? Lijkt Onderbosmeren 
op een plek waar je al ooit bent geweest? Is een van 
leerlingen ooit in Australië geweest? 

  
 W Wat is jouw lievelingsdier? Waarom?
 W Als jij zelf een dier mocht zijn, welk dier zou je 

dan kiezen?
 W  Je mag zelf een dier verzinnen: hoe zou het 

eruit zien? Welke kenmerken zou het dier 
hebben? Hoe zou je het noemen? Hoe zou het 
dier klinken?

 � Wil je weten hoe het vogelbekdier klinkt? Luister met 
je klas naar The call of the Platypus in de afspeellijst. 
Wie kan het geluid van een vogelbekdier imiteren?

Inhoudelijke info

Een vogelbekdier, dat leek schrijfster Magali Le Huche een prima 
hoofdpersonage voor een kinderboek. Het beest ziet er zo gek 
uit! Het heeft een bek zoals een eend, op zijn poten draagt hij 
schubben zoals een vis, tussen zijn tenen vliezen zoals een kikker 
en zijn staart lijkt op die van een bever. Je zou bijna denken dat 
iemand dit rare dier heeft verzonnen! 
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https://www.google.com/earth/
https://www.youtube.com/watch?v=dsd7ZfdZcNU&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=2


Stel je eigen fantasiedier samen! Zoek afbeeldingen 
van verschillende dieren bij elkaar, bijvoorbeeld een 
zebra, slang, arend, eend, papegaai, haai, kip, … 
Knip verschillende lichaamsdelen uit - poten, romp, 
hoofd, vleugels, bek, … - en ga aan het puzzelen. 
Welk nieuw dier ontstaat er uit deze combinaties? 

� Op onze Pinterest pagina vind je alvast wat inspi-
rerende pogingen. 

Tip: met de app Zooface (Android) kan je je eigen gezicht op een 
foto omvormen tot dat van een dier. 

Reclame 

 � Herbekijk de scène waarin No-No reclame maakt 
voor wortelijsjes.

Wanneer niemand het wortelijs van zijn vriend Bio lust, tovert 
No-No zich om tot wortelman. Als wandelend reclamebord verkon-
digt hij aan alle bewoners van het bos hoe lekker het wortelijs 
wel is. Hij is heel overtuigend, want iedereen begint gretig ijsjes 
te likken, behalve hijzelf. No-No lust namelijk helemaal geen 
wortelijs!

Een goede reclamemaker kan zijn publiek verleiden tot het 
aankopen van iets wat hij/zij normaal niet zou kopen. Je hebt het 
niet nodig, je hebt geen honger, je lust het niet, het is te duur … 
en toch koop je het! 
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https://www.pinterest.com/jefindeklas/de-avonturen-van-no-no/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ster.animal.morph&hl=en
https://www.youtube.com/watch?v=KUWwy4qK8Ks&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KUWwy4qK8Ks&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=5&t=0s


 W Welke smaken ijs vind jij lekker? Welke 
smaken niet?

 W Zijn er dingen die je lekker vindt, maar die je 
niet als ijsje zou willen eten?

 W Kan je goed doen alsof je iets lekker vindt? 
Wanneer doe je alsof?

 W Mocht je zelf een ijssmaak verzinnen, welke 
zou dat dan zijn?

 W  Welke reclamespots ken je? Welk product 
wordt daarin aan de mensen aangeprezen?

 W  Laat jij jezelf wel eens verleiden door reclame? 
Waarom (niet)?

Hoe is het gesteld met de overtuigingskracht van 
kinderen? Kunnen jullie mensen overtuigen iets te 
eten wat je zelf eigenlijk helemaal niet lust? Aan de 
slag dan! Maak een kleurrijke tekening waarin je het 
product aanprijst. 

Een reis naar de maan
 � Bekijk Teddy’s maanlanding opnieuw in de afspeel-

lijst. 

 W Hoe ziet de maan er volgens jou uit?
 W Bestaan er maanmannetjes?
 W Wat is een astronaut? 
 W Wie wil er graag astronaut worden?

Vijftig jaar geleden zette de eerste mens voet op de maan. 
No-No’s vriend Teddy is verbaasd wanneer hij op de maan landt: 
hij had verwacht dat hij er veel lichter zou zijn. De zwaartekracht 
die jou (en alle andere mensen en dingen) op aarde met je voeten 
op de grond houdt, is namelijk minder sterk op de maan. Vloog 
Teddy echt met zijn raket naar de maan? 
Paxi deed dat wel. Bekijk het filmpje ‘Paxi gaat op ontdekkings-
reis naar de maan’ in de afspeellijst en leer heel wat bij over dit 
hemellichaam.

Laat je inspireren door ons Pinterest prikbord en 
probeer tal van knutselopdrachten uit met je klas: 
marsmannetjes maken van pingpongballen, een glit-
terraket bouwen, astronauten uit toiletpapierrollen, … 
Verzamel alle knutselwerkjes in de zandbak, dan heb 
je een eigen versie van de maan in je klas!
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https://www.youtube.com/watch?v=FF0Z13M0Mz0&index=5&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB
https://www.youtube.com/watch?v=8popaYvkhb4&index=5&t=34s&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB
https://www.youtube.com/watch?v=8popaYvkhb4&index=5&t=34s&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB
https://www.pinterest.com/jefindeklas/de-avonturen-van-no-no/


Dromen en verveling
 � Bekijk de droom van No-No opnieuw in de afspeel-

lijst.

No-No had een heerlijke droom en is bedroefd omdat hij wakker 
wordt. Dromen was leuker: hij beleefde avonturen als kapitein van 
zijn eigen schip. In Onderbosmeren valt er niets te beleven, dus 
No-No verveelt zich. Hij wou dat het echte leven net zo avontuur-
lijk was als zijn dromen … 

 W Onthou je vaak wat je droomt?
 W  Waarover droom je zoal?
 W  Wat is dat, jezelf vervelen?
 W  Verveel jij je wel eens? Hoe komt dat? 
 W  Wat doe je als je je verveelt? 
 W  Wat verkies je: avonturen beleven in je dromen 

of in het echte leven?

Een goede remedie tegen verveling is knutselen! Ga 
aan de slag en download dit No-No knutselpakket.

Vriendschap
In Onderbosmeren heeft ieder zijn eigen vaardigheden en  
interesses: Bio houdt van werken in de moestuin, Kiki danst en 
zingt graag voor een publiek, Teddy sleutelt de hele dag aan zijn 
uitvindingen, Bliksem rolschaatst overal heen, Maguyver is steeds 
opgewekt en vrolijk en No-No weet niet altijd goed wat hij wilt, 
maar heeft steeds een nieuw project om zich in te verdiepen. Een 
olijke bende! Ze kunnen het goed met elkaar vinden. Wanneer 
iemand zich niet lekker voelt of pech heeft, komen de anderen 
meteen ter hulp. No-No doet er alles aan om zijn vrienden op te 
beuren wanneer nodig.

 W Wie zijn jouw beste vrienden?
 W Wat doen je vrienden graag? Vinden jullie 

dezelfde dingen leuk?
 W Hoe merk je dat iemand zich niet goed voelt?
 W Wat doe je dan om die persoon op te beuren?
 W Voel jij je soms triest?
 W Wat kunnen mensen doen om jou op te 

vrolijken?
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https://www.youtube.com/watch?v=wtFsopEc0sQ&index=7&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB
https://drive.google.com/file/d/1MMysBdHnf4rk_irH18eVYHIOIyKVHEYj/view?usp=sharing


Plasticine in 3D De avonturen van No-No lijkt wel een stop-motion animatie, 
vervaardigd uit plasticine. Zo levendig en tastbaar zien de 
personages eruit. Toch werden de figuren niet echt uit plasticine 
gemaakt. Alles wat je ziet werd volledig in de computer 
geconstrueerd, meer bepaald in Blender. Dit 3D programma 
wordt vaak gebruikt om animatiefilms te modelleren. De computer 
onderzoekt hoe plasticine eruit ziet, beweegt, licht weerkaatst, 
aanvoelt, etc. om zo naar eigen wens figuurtjes te kneden. 
Animeren met de computer gaat immers veel sneller en flexibeler 
dan de tijdrovende stop-motion animatie. Bovendien waren de 
makers niet erg goed in het vervaardigen van plasticine figuurtjes, 
zoals je op de foto kan zien ...

 � In dit filmpje zie in een timelapse hoe een 
animatiefiguur in Blender tot stand komt.

Filmtechnische info

Zijn jullie handiger met plasticine? Probeer je eigen 
No-No te kneden uit plasticine. 
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https://youtu.be/g49wAkJkV4A


Sprekende dieren
Hoe krijgen figuren zoals No-No en zijn vriendjes een eigen 
stem? Alle dialogen van de bewoners van Onderbosmeren 
werden ingesproken door professionele stemacteurs. Voor de 
Nederlandstalige versie namen onder andere Gene Thomas en 
Tom Audenaert de stemmen voor hun rekening. Franse acteurs 
spraken de originele versie in. Daarom kan je een groot verschil 
horen tussen de stemmen van Non-Non en No-No.

Beluister een kort stukje uit de originele versie, en 
vervolgens hetzelfde stukje zoals Gene Thomas het 
insprak. Merk je een groot verschil tussen de beide 
stemmen van No-No? 

 � In dit filmpje zie je hoe stemacteurs te werk gaan. 
Zouden jullie ook graag een stem inspreken voor een 
animatiefilm? Welk personage uit De avonturen van 
No-No zou jij het liefst vertolken?

Verrassend genoeg is het inspreken van een filmstem een erg 
actieve job. De acteurs zitten niet zomaar op een stoel in de 
microfoon te praten, maar doen vaak de bewegingen van de 
personages na om het juiste effect in hun stem te verkrijgen. 
Als je personage heel hard heeft gelopen, moet de stemacteur 
ook uitgeput klinken. Dus gaat de acteur snel een eindje hollen 
alvorens hij de stem inspreekt.

Muziek
De begintune van De avonturen van No-No werd gecomponeerd 
door het muzikale duo Polo & Pan. Hier kan je de originele video-
clip voor de begingeneriek beluisteren. In tegenstelling tot de film 
werd deze video wel met stop-motion techniek gecreëerd. Met wat 
gekleurd papier, een schaar en een fototoestel is alles mogelijk! 

 W Wat vind je van de muziek?
 W  Naar welke muziek luister jij graag?
 W  Maak je zelf graag muziek?
 W  Ken je nog andere liedjes uit een film?
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https://www.youtube.com/watch?v=-cGD4MATJ3k&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KUWwy4qK8Ks&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KUWwy4qK8Ks&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=_YVmoxiPpNw&t=2s&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vfXL7CABpRc&list=PLdKaY1_rO61YUZitr3sxLBuC5ROwG0hEB&index=7&t=0s
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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 voor-
ziet 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 leer-
krachten 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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http://www.jeugdfilm.be
http://www.jeugdfilm.be
http://www.jeugdfilm.be
http://www.jeugdfilm.be
mailto:meerdanfilm%40jeugdfilm.be?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCnjE9Yxk0c9pAhE6fOM-gEA
https://www.youtube.com/channel/UC8H5kQQOR6UpM1VOwLzDSqQ
http://www.jefmakers.be
http://www.jeffestival.be
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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

