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Overzicht Filmlessen groep 5-8 

 

 

Pakket A Groep 5/6 A Groep 7/8 A 

Periode 1 – Wow, de 
wereld! 
Start schooljaar tot de 
herfstvakantie 

Thema: Aardse extremen 
Filmles: Ayla Het Tsunamimeisje 
Documentaire over de gevolgen van een watersnoodramp in 
een ander deel van de wereld.  

Thema: Wereldsterren 
Filmles: Bente’s Stem 
Documentaire over zingen, beroemd zijn en de gevolgen 
daarvan. 
. 

Periode 2 – Echt 
Nederland 
Vanaf herfstvakantie 
tot kerst 

Thema: Ik hou van Holland 
Filmles: Het paard van Sinterklaas 
Jeugdfilm over familie, identiteit en cultuurverschillen.  

Thema: Stem op mijn partij! 
Filmles: Koning van Katoren 
Familiefilm over politiek, cultuurverschillen, religie, corruptie.  

Periode 3 – Een eigen 
plek 
Vanaf januari tot 
voorjaarsvakantie 

Thema: Stadsmakers 
Filmles: T.I.M. 
Familiefilm over The Incredible Machine, een oude huisrobot 
die bevriend is met het elfjarige jongetje Tibor. Het verhaal 
speelt zich af in een retro-toekomstwereld.. 

Thema: Altijd onderweg 
Filmles: Hallo Salaam 
Korte documentaire over twee Nederlandse jongens die naar 
Lesbos gaan om te helpen in een vluchtelingenkamp. Over hoe 
het is om op de vlucht te slaan en ergens anders een bestaan 
op te bouwen.  

Periode 4 – Grote 
experimenten 
Vanaf 
voorjaarsvakantie tot 
meivakantie 

Thema: Wonderlijke uitvindingen 
Filmles: Familie Slim 
Spannende film over een familie van uitvinders.  

Thema: De experimentele keuken 
Filmles: Rauw 
Documentaire over de Amsterdamse jongen Tom die sinds zijn 
vijfde uitsluitend rauw voedsel eet.  

Periode 5 – Verre 
wereldreizen 
Vanaf meivakantie tot 
zomervakantie 

Thema: Het wereldrestaurant 
Filmles: Of je worst lust 
Documentaire over Brechtje (11) die op een varkensboerderij 
woont, maar liever in de stad zou wonen. Live vanaf 1 
september 2020.  

Thema: Reis de wereld rond 
Filmles: Sing Song 
Muzikaal avontuur van de zestienjarige Jasmine die samen 
met gitarist Stijn naar Suriname gaat om mee te doen aan een 
song contest, maar in het geheim op zoek gaat naar haar 
moeder.  
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Extra Filmlessen  • Scheepsjongens van Bontekoe.Jeugdfilm over drie tieners 
die in de vroege zeventiende eeuw met schipper Bontekoe 
meevaren naar Java. 

• Jack bestelt een broertje. Familiefilm over 
familie(samenstellingen), identiteit, voortplanting. 

 
• Koen Kampioen. Dramaserie over de jonge voetballer Koen 

die met zijn vrienden en zijn elftal de top probeert te 
bereiken. 

Alles mag. Korte film over een jongen die bij de majorettes wil. 
En over anders zijn en geaccepteerd worden voor wie je bent. 

 
 

  
 Pakket B Groep 5/6 B Groep 7/8 B 

Periode 1 
– Familieverhalen 
Start schooljaar tot de 
herfstvakantie 

Thema: Wereldse kinderen 
Filmles: Het haar van Ahmad 
Documentaire over een Syrische vluchteling die iets terug wil 
doen voor Nederland.  

Thema: Fantastische families 
Filmles: Koningsdag 
Korte film over hoe Nederland Koningsdag beleeft en over 
twee jongens die willen voldoen aan de verwachtingen van hun 
vaders.  

Periode 2 – Leven en 
overleven 
Vanaf herfstvakantie  
tot kerst 

Thema: Bijzondere bewoners 
Filmles: Kauwboy  
Aangrijpende jeugdfilm over een tienjarige jongen die 
vriendschap sluit met een kauw. Ook over moeilijke 
thuissituatie, ziekte en dood.   

Thema: Op leven en dood 
Filmles: Tien 
Documentaire over Jolijn (10) die de enige van het gezin is die 
haar overleden vader Tien niet kan herinneren. Ze is bang dat 
anderen hem zullen vergeten. 

Periode 3 – Slimme 
communicatie 
Vanaf januari tot 
voorjaarsvakantie 

Thema: Dit wil ik zeggen 
Filmles: Het zakmes 
Klassieke kinderfilm over vriendschap, een groot geheim en 
opnieuw contact zoeken.  

Thema: Machtige media 
Filmles: Nettiquette 1 t/m 5 
Vijfdelige webserie over de ongeschreven regels van social 
media en de ware betekenis van likes, tags en comments.  
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Periode 4 – Wereldse 
kwesties 
Vanaf voorjaarsvakantie 
tot meivakantie 

Thema: Klimaatkenners 
Filmles: Nicaragua vs Nederland 
Stef woont in Nicaragua en Frans woont Nederland. Een 
wereld van verschil waarin zij zoeken naar opmerkelijke 
overeenkomsten in het leven van kinderen om hen heen.  

Thema: Oorlog en vrede 
Filmles: Snuf de hond in Oorlogstijd  
Familiefilm over vriendschap, oorlog, verzet en verraad.  

Periode 5 – Een groene 
wereld 
Vanaf meivakantie tot 
zomervakantie 

Thema: De groene fabriek 
Filmles: De Datsja 
Korte film over een uitvinder en die een Datsja bouwt voor 
zijn moeder met heimwee.  

Thema: Duurzaam design 
Filmles: De ietsnut 
Documentaire over de twaalfjarige Marijn de meest alledaagse 
dingen omtovert tot wonderlijke kunstwerkjes 

Extra Filmlessen  • De IJslandbende. Jeugdfilm over je weg vinden in een 
omgeving, zowel letterlijk (hoofdpersoon raakt de weg 
kwijt in IJsland), als figuurlijk.  

• Dummie de mummie. Familiefilm over het oude 
Egypte,piramides, hiërogliefen en heimwee. 

De wereld van Kim en Bob. Jeugddocumentaire over beste 
vrienden aan het einde van de basisschool en begin 
middelbare school – houdt hun 
vriendschap stand? 


