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Doelgroep
2e graad lager onderwijs + 5e leerjaar 

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 map wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken. 

Engel

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.

Afspeellijst �
Bij Engel 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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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Deze lieve en oerdegelijke film speelt handig in op de 
ultieme kinderdroom. De magische momenten zijn heel 
aardig vormgegeven en Liz Vergeer zet Engel neer als een 
innemend meisje dat het moeilijk vindt om ‘nee’ te verkopen 
uit angst om niet aardig gevonden te worden.” 
- Patricia Smagge, Cinemagazine

“Vriendschap, erbij willen horen, het belang van de 
juiste spullen – alle grote issues in het leven van een 
prepubermeisje komen aan bod in dit sympathieke 
sprookje, gebaseerd op het boek dat actrice Isa Hoes 
schreef met haar dochter.” - Floortje Smit, De Volkskrant

“Scenarioschrijver Ellen Barendregt en regisseur Dennis 
Bots hebben van Engel een fijn filmsprookje gemaakt, 
waarin eigenlijk alles kan, als je er maar in gelooft. Een 
film die bovendien vooral ontzettend lief is. Zelfs in de 
allergrootste pestkop van de klas blijkt in Engel iets moois 
te schuilen.” - Stefan Raatgever, Parool

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
Engel is een verlegen meisje. Ze zit graag thuis met haar 
mega pientere ouders, haar lieve kat en haar gekke oom. 
Op een dag doet ze een heel bijzondere vondst: een 
zilveren klokje dat al haar wensen laat uitkomen. Plots is ze 
het meest populaire meisje van de school. Maar wordt ze 
daar ook echt gelukkig van?

Deze publieksvriendelijke Nederlandse jeugdfilm maakt 
handig gebruik van een spatje magie om jonge kijkers 
boeiende vragen te stellen over geluk en over wat we echt 
belangrijk vinden in het leven. Met o.a. Achtste-groepers 
huilen niet en Oorlogsgeheimen bewees regisseur 
Dennis Bots dat hij over ernstige onderwerpen ook heel 
toegankelijke films kan maken.

Technische kaart
Een film van Dennis Bots
NL, 2020, 99 minuten, Nederlands gesproken

Scenario  Ellen Barendregt    
Productie Danielle Raaphorst, Milo Rietvelt, Harro van 
  Staverden    
Muziek Matthijs Kieboom
Montage Boelie Vis
Camera Sal Kroonenberg
Cast  Barry Atsma, Ali Ben Horsting, Yenthe Bos, 
  Remco Coppejans, Indira Flipse, Rian Gerritsen, 
  Isa Hoes, Kees Hulst, Gürkan Küçüksentürk, e.a.
Distributie JEF / Just Entertainment
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https://cinemagazine.nl/engel-2020-recensie/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/engel-is-een-sympathiek-sprookje-over-en-voor-prepubers~b313e7aa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.parool.nl/kunst-media/engel-een-fijn-filmsprookje-voor-kinderen-met-een-levendige-fantasie~b6ee0e2c/
https://www.youtube.com/watch?v=GXml-50vqKI&list=PLdKaY1_rO61ZIK_EhZahmtqFBvQ2aObD9&index=1


Boekverfilming
Engel is gebaseerd op het gelijknamig boek uit 2016. Het boek 
werd geschreven door Isa Hoes, een Nederlandse actrice die zich 
een aantal jaar geleden ontpopte tot schrijfster. Zo schreef ze al 
het autobiografische boek Toen ik je zag, waarin ze vertelt over 
de relatie met haar man, de populaire acteur Antonie Kamerling 
die in 2010 zelfmoord pleegde. Het boek werd een daverend 
succes. Daarom vroeg haar uitgever haar om een kinderboek te 
schrijven. Isa had nog nooit fictie - een verzonnen verhaal dus 
- geschreven; en voor kinderen een verhaal bedenken vond ze 
best een uitdaging. Dus ging ze te rade bij haar tienjarige dochter 
Vlinder. De fantasie van Vlinder bleek een bron van inspiratie en 
zo ontstond het boek Engel. 

 � Bekijk zeker het interview met moeder en dochter 
over hoe ze het samen-schrijven hebben ervaren.

Ook bij de filmproductie was Isa nauw betrokken. Ze mocht mee 
beslissen wie er allemaal zou meewerken aan de verfilming. Ze 
bekeek de audities en stemde in met de keuze voor Liz Vergeer 
als hoofdactrice, ze schoof Dennis Bots naar voren als regisseur, 
en bovendien speelde ze ook zelf mee als de lichtjes verstrooide, 
maar geniale moeder van Engel. Via deze link kan je ook nog een 
interview met Isa Hoes bekijken op de set van Engel.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q8THS-MfY7U&ab_channel=RTLTalkshow
https://youtu.be/tyL0ez0PTsE?t=58


Er was eens
Het combineren van een realistische setting met magische 
elementen doet denken aan een sprookje. In zulke volksverhalen 
krijgen de hoofdpersonages ook vaak te maken met magische 
krachten: Assepoester krijgt hulp van de goede fee, Hans 
en Grietje snoepen van het peperkoekenhuisje, Belle wordt 
vastgehouden in een betoverd kasteel …

Vragen aan de leerlingen
 W Welke sprookjes ken jij nog waarin magie wordt 

gebruikt?
 W Wordt magie hier als goed of slecht voorgesteld?
 W Als jij een magisch klokje had, wat zou je dan 

wensen?

Toverlampen en magische 
klokjes
Een klokje dat al je wensen laat uitkomen bestaat helaas niet 
echt. Schrijfster Isa Hoes haalde hiervoor inspiratie bij oosterse 
verhalen vol toverlampen en wensvervullende geesten. Denk 
bijvoorbeeld aan Aladdin, een oud verhaal dat bij ons vooral 
bekend is in de Disneyversie. Nadat hij de magische toverlamp 
gevonden heeft mag Aladdin drie wensen doen. Zo wenst hij om 
een prins te zijn, zodat hij indruk kan maken op prinses Jasmine, 
net zoals Engel de glittermeisjes wil imponeren. In de film Engel 
ligt de valse Johan op de loer om het klokje af te pakken, net 
zoals de sluwe raadgever Jafar erin slaagt om Aladdins toverlamp 
te bemachtigen. 

 � Bekijk deze scène en deze scène uit de Disney-
animatiefilm Aladdin in de afspeellijst en bespreek de 
gelijkenissen en verschillen tussen beide verhalen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=n1oJptXWlxo&list=PLdKaY1_rO61ZIK_EhZahmtqFBvQ2aObD9&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=cG6zDpdplig&list=PLdKaY1_rO61ZIK_EhZahmtqFBvQ2aObD9&index=4


Sprookjesverhalen schetsen vaak een duidelijke moraal (= de 
manier waarop we ons volgens onze maatschappij fatsoenlijk 
en correct gedragen). Sprookjes leggen dus uit hoe we ons 
zouden moeten gedragen, zoals bijvoorbeeld in het verhaal van 
Roodkapje (niet van het gekende pad afwijken, geen vreemden 
vertrouwen) of Assepoester (goedheid wordt altijd beloond, 
valsheid wordt bestraft). Goed en kwaad worden recht tegenover 
elkaar geplaatst. Vroeger kon het merendeel van de bevolking 
niet lezen; daarom werden deze volksverhalen mondeling 
overgeleverd. Zo kreeg iedereen duidelijke levenslessen mee 
over goed en kwaad. Het is in onze taal zelfs een uitdrukking 
geworden: “De moraal van dit verhaal is …”, wat dus betekent: “dit 
is wat je uit dit verhaal kan leren over je gedrag.”

Weetje! 
Sprookjes hanteerden vaak vaste formuleringen zoals ‘er was 
eens’ en ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ omdat de verhalen 
mondeling overgeleverd werden. Herhaling zorgde ervoor dat 
mensen de verhalen makkelijker konden onthouden.   

Vragen aan de leerlingen
 W Bevat Engel een duidelijke moraal?
 W Wat is volgens jullie de moraal van het verhaal?
 W Vind je dit een juiste boodschap? Ben je het ermee 

eens? Waarom (niet)?
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Groepsdruk De klas van Engel en Keesje is opgesplitst in verschillende 
groepjes, zoals de glittermeisjes, de paardenmeisjes ... Meisjes in 
deze groepen delen dezelfde hobby’s en interesses. In films zie 
je wel vaker hoe de klas/school is onderverdeeld in verschillende 
groepjes, bv. dansers, skaters, nerds, fashionista‘s … Kijk eens 
naar je eigen klasgroep; zijn er daar ook zulke onderverdelingen 
te herkennen?

 � De klas zet Engel onder druk om het klokje te tonen. 
In deze scène zie je hoe moeilijk het is om weerwerk 
te bieden tegen zulke druk.

Inhoudelijke info

Engel vindt het moeilijk om zich thuis te voelen in haar klasgroep; 
ze vindt het jammer dat zij niet bij de populaire meiden hoort. 
Ze kan wel terecht bij haar beste vriendin Keesje, die door de 
glittermeisjes ‘weird’ wordt genoemd. Engel en Keesje zijn veeleer 
buitenstaanders in de groep. Net zoals Engel bevriend wil zijn 
met Britt en haar vriendinnen, wil Keesje graag leuk gevonden 
worden door de paardenmeisjes. Daarom wil ze goed kunnen 
paardrijden, terwijl Engel in ruil voor vriendschap alle wensen van 
de glittermeisjes vervult. 
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https://www.youtube.com/watch?v=a8gUiTMZpSw&list=PLdKaY1_rO61ZIK_EhZahmtqFBvQ2aObD9&index=5


Engel wil niemand over het klokje vertellen, zelfs voor Keesje 
houdt ze het aanvankelijk geheim. Maar na het voorval met 
de broek van Jill, krijgt Britt iets in de gaten. Wanneer meester 
Mimoun even de klas verlaat, wordt Engel onder druk gezet om 
de waarheid op te biechten. Engel wil liever niks verklappen, maar 
ze is geen leugenaar … Uiteindelijk beslist ze om het klokje te 
tonen en Britts wens te vervullen.

Vragen aan de leerlingen
 W Had jij al eens te maken met groepsdruk?
 W Hoe kan je met groepsdruk omgaan?
 W Vind je het terecht dat Keesje boos is op Engel?
 W Wat betekent echte vriendschap voor jou?

Op het einde van de film beseffen zowel Engel als Keesje dat het 
vooral belangrijk is om jezelf te zijn. Die boodschap herken je ook 
in het nummer ‘Dichterbij’ van Femke Meines, op soundtrack van 
de film. Bekijk hier de videoclip. 

Wensen
Wie zou de kans niet grijpen om één van zijn wensen in vervulling 
te laten gaan? Verlangen naar iets is menselijk. Doorgaans 
spreekt men van drie soorten wensen of behoeften: primaire 
behoeften, secundaire behoeften en tertiaire behoeften. De 
primaire behoeften zijn basisbehoeften, zoals voedsel, water, 
onderdak, bescherming tegen kou en ziektes. Het zijn behoeften 
die móeten vervuld worden. Secundaire behoeften zijn eerder 
sociale behoeften die verwijzen naar bijvoorbeeld onderwijs, 
cultuur, sport en ontspanning. Die behoeften zijn niet noodzakelijk 
om te kunnen leven, maar hebben wel een effect op de 
kwaliteit van het leven. Tot slot zijn er de tertiaire behoeften of 
luxebehoeften, bijvoorbeeld een auto, een boot of de mogelijkheid 
om te kunnen reizen. 
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Maak een onderverdeling op het bord tussen de drie 
verschillende behoeften. Elke leerling schrijft drie wensen 
neer op post-its en plakt deze bij de juiste categorie. 
Bespreek naderhand welke categorie de meeste post-its 
heeft en wat dit betekent. Denk ook hierover na: zou dit 
anders zijn in een ander land, voor een andere leeftijd?
Make-a-wish weet alles over wensen! Deze organisatie 
gaat aan de slag met wensen van kinderen die aan een 
levensbedreigende ziekte lijden. Niet zomaar om ze te 
verwennen, maar om deze reden: “als het kind kan geloven 
dat de wens uitkomt, kan het ook geloven dat alles weer 
beter zal worden.”

 � Zo was er bijvoorbeeld Younas die een heel 
bijzondere wens had. Dat zie je in dit filmpje. Hoe zou 
je zijn wens vergelijken met de wensen van Engels 
klasgenoten?

 � In Nederland had Maeve een heel ander soort wens. 
Zij wou graag ooit meewerken aan een film. Raad 
eens in welke film ze een rolletje kreeg? Kon je haar 
herkennen in de film? Hier vertelt ze hoe ze haar 
medewerking aan Engel heeft ervaren.

Plastic 
De eerste spreekbeurt over plastic van Engel is niet zo’n succes. 
Toch is meester Mimoun onder de indruk en hij roept  de 
leerlingen op om minder plastic te gebruiken. Zo nemen ze hun 
eigen drinkbus mee en zitten hun boterhammen verpakt in een 
herbruikbare brooddoos. Ook houden ze een opruimactie in het 
Amsterdamse Vondelpark. Plastic is erg goedkoop en veelzijdig 
en wordt daarom veel gebruikt. Maar plastic is ook slecht voor de 
natuur en het milieu. Als je plastic in de natuur achterlaat, blijft 
het daar gewoon liggen; plastic vergaat namelijk niet. Het breekt 
wel af in steeds kleinere deeltjes - microplastics en nanoplastics - 
maar verdwijnen doet het niet. Aangezien de plasticproductie nog 
steeds blijft groeien, stapelt de afvalberg van plastic zich steeds 
op. Heel veel van deze plasticdeeltjes komen in het water terecht, 
waardoor de zeeën en oceanen vervuild geraken. Daarom spreekt 
men van ‘plasticsoep’. Vissen en dieren krijgen via het vervuilde 
water plastic binnen, waardoor ze ziek kunnen worden en sterven. 
Ook wanneer het plastic nog niet afgebroken is, komen vissen en 
vogels vaak vast te zitten in plastic netten of ander zwerfvuil. Op 
het Pinterest-bord vind je meer afbeeldingen die de schade van 
plastic in beeld brengen. 

 � Bekijk deze korte documentaire van de Plastic 
Soep Foundation over plastic in de oceaan. Je kan 
ook aanvullend gebruik maken van het educatief 
materiaal van de Plastic Soep Foundation. Op hun 
website vind je enkele interessante en interactieve 
slideshows. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PrpaTTbk1kY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=KUh-JkzoU4g
https://www.youtube.com/watch?v=fJAnq7v7B44&t=26s&ab_channel=PlasticSoupFoundation
https://www.lessonup.com/nl/channel/plasticsoupfoundation/series/6988fb39f8e5da45ac05037e


Ga zelf na met de klas hoe jullie je consumptie van 
plastic kunnen verminderen. Je kan jouw ‘plastic footprint’ 
berekenen aan de hand van de app My Little Plastic 
Footprint. Door enkele vragen te beantwoorden, stelt de 
app jouw persoonlijk ‘plasticdieet’ vast en berekent jouw 
bijdrage aan de plasticvervuiling. Je krijgt er ook tips 
en alternatieven om je plastic voetafdruk te verkleinen. 
Eventueel kan je ook de speelplaats plasticvrij maken of 
een ‘trash hunt’ houden in de omgeving van de school. 
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https://apps.apple.com/nl/app/my-little-plastic-footprint/id1268714494
https://apps.apple.com/nl/app/my-little-plastic-footprint/id1268714494
https://www.plasticsoupfoundation.org/wat-jij-kunt-doen/#trash-hunt


De kracht van magie
Telkens wanneer Engel een wens doet, zien we kleine 
lichtbolletjes en is er wind. Op deze manier is het voor de kijker 
duidelijk dat er magie aan te pas komt. Magie bestaat in het 
echte leven namelijk niet, dus moest de regisseur op zoek naar 
een manier om die magie toch zichtbaar te maken. Daarom 
maakt men gebruik van visuele effecten waarmee je iets kan 
toevoegen of creëren wat in werkelijkheid niet bestaat. Visuele 
effecten zijn niet identiek met ‘special effects’; die laatste zijn vaak 
mechanische effecten die men gebruikt op de set om de realiteit 
te vervormen; denk daarbij aan explosies, regenbuien of andere 
extreme weersomstandigheden, optische illusies … Van visuele 
effecten merk je niks tijdens de opnames; ze worden pas achteraf 
toegevoegd tijdens de ‘postproductie’, wanneer het verhaal al 
gefilmd en gemonteerd is. 

Dit kan op verschillende manieren:
 k Computeranimatie (CGI): door een computer gecreëerde 

beelden worden digitaal toegevoegd aan de filmopnames. 
Zo kan men een leeg voetbalstadion er vol laten uitzien, 
een acteur jonger maken of een niet-bestaand monster 
creëren.

 k Compositing of chromakeying: visuele elementen van 
verschillende oorsprong worden samengevoegd alsof ze 
zich op één plek bevinden. Hiervoor gebruikt men vaak de 
‘green screen’ techniek. Een deel van de scène wordt dan 
bedekt door een groen scherm waar later andere beelden 
aan toegevoegd worden. 

 � Hoe ver men kan gaan in het gebruik van green (of 
soms ‘blue’) screen wordt duidelijk in dit overzicht 
van de special effects in Harry Potter and the Deathly 
Hallows.

 k Motion capture: de bewegingen van een acteur worden 
digitaal vastgelegd zodat die getransformeerd kunnen 
worden naar een model in computeranimatie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Aq4DxYOBuvI&list=PLdKaY1_rO61ZIK_EhZahmtqFBvQ2aObD9&index=6&t=3s


Vragen aan de leerlingen
 W Welke soort effecten werden gebruikt voor het 

creëren van de magie in Engel? (De lichtjes en 
de wind). Geef eerst aan of het visuele of special 
effects waren, en bespreek zo mogelijk de verdere 
onderverdeling.

 W Ken je nog andere films die gebruik maken van 
effecten? Zo ja, wat voor soort effecten? 

 W Op het Pinterest-bord vind je meerdere pins van films 
die één of meer effecten gebruiken. Herken jij welke 
techniek men gebruikt?

Ga zelf aan de slag als editor (monteur). Film eerst een 
korte scène waarin een leerling een wens doet en laat die 
uitkomen. Gebruik de app Video fx Movie Maker om tekst, 
muziek én magie aan je scène toe te voegen. 

Spelen met beelden
Nadat alle scènes zijn opgenomen, is het de taak van de monteur 
om alle scènes te knippen en plakken tot ze één coherent verhaal 
vormen. In de meeste films probeert men aan de hand van dit 
knip- en plakwerk het verhaal chronologisch duidelijk te maken. 
In dit geval spreekt men van continuïteitsmontage. Vaak kan de 
montage ook extra betekenis toevoegen aan het verhaal. En door 
het monteren van scènes kan er ook met het begrip tijd gespeeld 
worden: door vele korte scènes na elkaar te zetten, kan de 
kijker bijvoorbeeld het gevoel krijgen dat er ‘op korte tijd’ veel tijd 
verstreken is. 

 � Herbekijk de scène waarin Engel en Keesje een hele 
dag lang verschillende dingen wensen. 

Op enkele minuten zien we wat de twee vriendinnen die dag 
gedaan hebben. De editor maakt tijdens deze montage ook 
gebruik van enkele effecten. De serveerster in het café wordt 
versneld voorgesteld/ en op het springkasteel komen Keesje en 
Engel vertraagd in beeld. De eerste techniek heet fast forward, 
de tweede slow motion. Ook tussen de verschillende scènes - de 
overgangen of ‘shot transitions’ - maakt de monteur gebruik van 
effecten. Zo worden de beelden soms naar boven weggeduwd 
of vliegen ze uit het kader. Op andere momenten wordt het 
beeld in twee gedeeld en zijn er twee dus verschillende scènes 
tegelijkertijd te zien. Dat wordt ook ‘split screen’ genoemd. 
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https://apps.apple.com/us/app/video-fx-movie-maker-editor/id971736683
https://www.youtube.com/watch?v=FnwjZMSTbwU&list=PLdKaY1_rO61ZIK_EhZahmtqFBvQ2aObD9&index=8


Overzicht van de gebruikte begrippen
 k Continuïteitsmontage: de monteur probeert via de montage 

een samenhangend verhaal chronologisch te vertellen.
 k Fast forward: beelden worden versneld
 k Slow motion: beelden worden vertraagd
 k Shot transition: de overgang tussen twee scènes
 k Split screen: het beeldscherm opdelen in twee (of meer) 

delen 

Film een actie (lopen, dansen, springen) en speel met 
de tijd; gebruik daarvoor de Videoshop app. Vertraag of 
versnel de beelden en zie hoe dit een invloed heeft op de 
actie. 

13D F

Q

https://apps.apple.com/us/app/videoshop-video-editor/id615563599


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Engel. Je vindt er een heleboel voorbeelden van verschillende 
visuele effecten in films, tips om het gebruik van plastic diepgaand 
te bespreken, en je leest zelfs over de grootste ‘filmexplosie’ aller 
tijden.

Behoefte. (z.d.). Wikipedia. Geraadpleegd op 18 september 2021, 
van https://nl.wikipedia.org/wiki/Behoefte 

Het lesmateriaal. (z.d.). Plastic Soup Foundation. Geraadpleegd 
op 18 september 2021, van https://www.plasticsoupfoundation.org/
wat-wij-doen/educatie/plasticsoep-lesmateriaal-basisonderwijs/
het-lespakket/ 

Het probleem. (z.d.). Plastic Soup Foundation. Geraadpleegd op 
18 september 2021, van https://www.plasticsoupfoundation.org/
plastic-probleem/plastic-milieu/

How Visual Effects Work in Film: A Guide to the 4 Types 
of VFX. (2021, 21 juni). Masterclass. Geraadpleegd op 18 
september 2021, van https://www.masterclass.com/articles/
how-visual-effects-work-in-film#what-is-vfx 

Mansourova. Z. (2013, 8 maart). Het belang van sprookjes. 
Schrijven Online. Geraadpleegd op 18 september 2021, van https://
schrijvenonline.org/nieuws/het-belang-van-sprookjes 

Raatgever, S. (2020, 5 augustus). Engel: een fijn sprookje voor 
kinderen met een levendige fantasie. Het Parool. Geraadpleegd 
op 18 september 2021, van https://www.parool.nl/kunst-media/
engel-een-fijn-filmsprookje-voor-kinderen-met-een-levendige-
fantasie~b6ee0e2c/

Smagge, P. (z.d.). Engel (2020). Cinemagazine. Geraadpleegd 
op 18 september 2021, van https://cinemagazine.nl/
engel-2020-recensie/

Smit, F. (2020, 5 augustus). Engel is een sympathiek sprookje 
over en voor prepubers. De Volkskrant. Geraadpleegd op 18 
september 2021, van https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/
engel-is-een-sympathiek-sprookje-over-en-voor-prepubers~b313e
7aa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Speciale effecten. (z.d.). Wikipedia. Geraadpleegd op 18 
september 2021, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciale_effecten

BibliografiePinterest 14

Q

O �

https://www.pinterest.com/jefindeklas/engel/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Behoefte
https://www.plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen/educatie/plasticsoep-lesmateriaal-basisonderwijs/het-lespakket/
https://www.plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen/educatie/plasticsoep-lesmateriaal-basisonderwijs/het-lespakket/
https://www.plasticsoupfoundation.org/wat-wij-doen/educatie/plasticsoep-lesmateriaal-basisonderwijs/het-lespakket/
https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plastic-milieu/
https://www.plasticsoupfoundation.org/plastic-probleem/plastic-milieu/
https://www.masterclass.com/articles/how-visual-effects-work-in-film#what-is-vfx
https://www.masterclass.com/articles/how-visual-effects-work-in-film#what-is-vfx
https://schrijvenonline.org/nieuws/het-belang-van-sprookjes
https://schrijvenonline.org/nieuws/het-belang-van-sprookjes
https://www.parool.nl/kunst-media/engel-een-fijn-filmsprookje-voor-kinderen-met-een-levendige-fantasie~b6ee0e2c/
https://www.parool.nl/kunst-media/engel-een-fijn-filmsprookje-voor-kinderen-met-een-levendige-fantasie~b6ee0e2c/
https://www.parool.nl/kunst-media/engel-een-fijn-filmsprookje-voor-kinderen-met-een-levendige-fantasie~b6ee0e2c/
https://cinemagazine.nl/engel-2020-recensie/
https://cinemagazine.nl/engel-2020-recensie/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/engel-is-een-sympathiek-sprookje-over-en-voor-prepubers~b313e7aa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/engel-is-een-sympathiek-sprookje-over-en-voor-prepubers~b313e7aa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/engel-is-een-sympathiek-sprookje-over-en-voor-prepubers~b313e7aa/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciale_effecten


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

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

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. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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