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Groep 5 Aardrijkskunde 
 

Geschiedenis Natuur en Techniek Filmlessen 

Periode 1 
Start schooljaar 
tot herfstvakantie  

 

5.1 Handige plattegronden 
De kinderen maken kennis met de 
atlas en met het lezen van kaarten 
en plattegronden.  

 5.1 De aarde is uniek 
Op de aarde is alles precies goed 
om te leven. Er is water, licht, 
warmte en een dampkring. 
Daardoor kunnen er op aarde grote 
hoeveelheden planten en dieren 
leven.  

Filmles bij AK 5.1: De IJslandbende 
Jeugdfilm over je weg vinden in een 
omgeving, zowel letterlijk 
(hoofdpersoon raakt de weg kwijt in 
IJsland), als figuurlijk 

Periode 2  
Vanaf 
herfstvakantie  
tot kerst  

 5.1 Jagers en boeren 
De tijd van jagers en boeren is het 
eerste tijdvak van de tien tijdvakken 
waarmee de kinderen bij 
geschiedenis gaan werken. 

5.2 In weer en wind 
De zon heeft een grote invloed op 
het weer op aarde. Daarnaast is de 
stand van de aarde belangrijk voor 
het ontstaan van seizoenen. 

Filmles bij actualiteit: Het paard van 
Sinterklaas 
Jeugdfilm over familie, identiteit en 
cultuurverschillen.  

Periode 3 
Vanaf januari tot 
voorjaarsvakantie  

5.2 Ontdek Nederland 
De kinderen onderzoeken de kaart 
van Nederland met de 12 
provincies. Ze ontdekken waar 
natuurgebieden, wateren en 
recreatiegebieden in Nederland zijn. 

5.2 Grieken en Romeinen 
De tijd van Grieken en Romeinen 
wordt ingedeeld van 3000 v. C. tot 
500 n. C. Het is het tweede van tien 
tijdvakken.  

 Filmles bij GS 5.2: Dummie de 
Mummie en de Tombe van 
Achmetoet 
Familiefilm over het oude Egypte, 
piramides, hiërogliefen en heimwee.  

Periode 4 
Vanaf 
voorjaarsvakantie 
tot meivakantie  

5.3 Eet smakelijk 
De kinderen houden zich bezig met 
de vraag waar ons eten en drinken 
vandaan komt. Ze ontdekken dat al 
ons eten en drinken uiteindelijk van 
de boer of de visser komt. 

5.3 Monniken en ridders 
De tijd van monniken en ridders is 
het derde tijdvak van de tien 
tijdvakken. Het zijn de vroege 
middeleeuwen, van 500 tot 1000.  

5.3 Het wonderlijke lichaam 
Alles in en aan ons lichaam werkt 
met elkaar samen. Elk onderdeel 
heeft een eigen functie in een groter 
geheel, niks zit voor niks in of aan je 
lichaam. 

Filmles bij NT 5.3: Jack bestelt een 
broertje 
Familiefilm over 
familie(samenstellingen), identiteit, 
voortplanting.  

Periode 5 
Vanaf 
meivakantie tot 
zomervakantie  

5.4 Wereldsupermarkt 
Veel producten die wij dagelijks 
kopen in de supermarkt komen uit 
landen van over de hele wereld, of 
ze zijn gemaakt van grondstoffen 
uit die landen.  

5.4 Steden en staten 
De tijd van steden en staten, ook 
wel de late middeleeuwen genoemd, 
was van 1000 tot 1500. 

5.4 Handige techniek 
Techniek is door mensen bedacht 
en het is bedoeld om allerlei 
problemen op te lossen. 

Filmles bij actualiteit (bijv. een EK 
of WK): Koen Kampioen 
Dramaserie over de jonge voetballer 
Koen die met zijn vrienden en zijn 
elftal de top probeert te bereiken.  

Extra filmlessen  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. 
 

Hé Stef, hé Frans. 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. 

  

 



Blink Wereld – vakken - Overzicht Filmlessen groep 5-8 

 
 

Groep 6 Aardrijkskunde 
 

Geschiedenis Natuur en Techniek Filmlessen 

Periode 1 
Start schooljaar 
tot de 
herfstvakantie  

 

6.1 Scheuren in de aarde 
De kinderen ontdekken in dit 
thema dat het landschap en de 
kaart van de wereld geen 
vaststaande gegevens zijn.  

6.1 Ontdekkers en Hervormers  
De tijd van ontdekkers en 
hervormers beslaat de eeuw 
tussen 1500 en 1600.  

6.1 De kringloop van het leven 
In de natuur hangt alles met 
elkaar samen. In de natuur gaat 
niets verloren, alles wordt 
hergebruikt. 

Extra filmles over wel of geen vlees 
eten: Of je worst lust 
Documentaire over Brechtje (11) die op 
een varkensboerderij woont, maar liever 
in de stad zou wonen.  

Periode 2  
Vanaf 
herfstvakantie tot 
kerst  

 6.2 Regenten en vorsten 
De tijd van de regenten en vorsten 
beslaat de eeuw tussen 1600 en 
1700. Deze eeuw wordt ook wel 
Gouden Eeuw genoemd. 

6.2 Wonderlijke 
natuurverschijnselen 
Bij natuurkundige verschijnselen 
gaat het over verschijnselen uit de 
niet-levende natuur.  

Filmles bij GS 6.2: De scheepsjongens 
van Bontekoe 
Jeugdfilm over drie tieners die in de 
vroege zeventiende eeuw met schipper 
Bontekoe meevaren naar Java.  

Periode 3 
Vanaf januari tot 
voorjaarsvakantie  

6.2 Dreiging van water 
Nederland ligt voor een groot 
gedeelte laag, onder de 
zeespiegel. Delen van Nederland 
kunnen overstromen door 
zeewater of rivierwater. 

6.3 Pruiken en revoluties 
In de tijd van Pruiken en 
revoluties, van 1700 tot 1800, 
worden burgers in Nederland 
kritisch over het bestuur. 

6.3 De limonadefabriek 
Producten worden gemaakt 
binnen een productieketen. Alle 
stappen binnen een 
productieketen zijn onderdeel van 
het productieproces: van 
grondstof tot eindproduct. 

Filmles bij AK 6.2: Ayla het 
tsunamimeisje 
Documentaire over de gevolgen van een 
watersnoodramp in een ander deel van 
de wereld.  

Periode 4 
Vanaf 
voorjaarsvakantie 
tot meivakantie  

6.3 Altijd onderweg 
De plaats waar we wonen wordt 
bepaald door een groot aantal 
factoren zoals onze 
geboorteplaats en economische, 
politieke of 
veiligheidsoverwegingen.  

6.4 Burgers en stoommachines 
Nog nooit in de geschiedenis is 
het leven van alle mensen in zo’n 
hard tempo veranderd dan in de 
tijd van burgers en 
stoommachines (1800-1900).  

 Extra filmles over integratie: Het haar 
van Ahmad 
Documentaire over een Syrische 
vluchteling die iets terug wil doen voor 
Nederland.  

Periode 5 
Vanaf 
meivakantie tot 
zomervakantie  

6.4 Kijk op de wereld 
De kinderen maken kennis met de 
kaart van de wereld en met de 
werelddelen.  

 6.4 Bruikbare Uitvindingen 
Voorwerpen en apparaten hebben 
een vorm en een functie. Deze 
vorm en functie blijven zich door 
nieuwe uitvindingen ontwikkelen.  

Filmles bij NT 6.4: De familie Slim 
Spannende film over een familie van 
uitvinders. Live vanaf 15 april 2021 

Extra filmlessen De Datsja. Korte film over een 
uitvinder en die een Datsja bouwt 
voor zijn moeder met heimwee. 
 
 
 

Het zakmes. Klassieke kinderfilm 
over vriendschap, een groot 
geheim en opnieuw  
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Groep 7 Aardrijkskunde 
 

Geschiedenis Natuur en Techniek Filmlessen 

Periode 1 
Start schooljaar 
tot de 
herfstvakantie  

 

7.1 Krachten der aarde 
De kinderen maken kennis met de 
krachten die Nederland gevormd 
hebben: ijstijden, rivieren, zeeën, 
de wind en de mens.  

7.1 De Eerste Wereldoorlog 
In dit thema ontdekken de 
kinderen dat nationalisme en de 
Industriële Revolutie ten 
grondslag lagen aan de Eerste 
Wereldoorlog.  

7.1 Puur natuur 
In dit thema ontdekken de 
kinderen welke kenmerken 
levende organismen bezitten, en 
hoe organismen door biologen 
worden ingedeeld. 

Filmles bij actualiteit (bijv. week van de 
mediawijsheid): Netiquette Vijfdelige 
webserie over de ongeschreven regels 
van social media en de ware betekenis 
van likes, tags en comments.  

Periode 2  
Vanaf 
herfstvakantie tot 
kerst  

 7.2 De Tweede Wereldoorlog 
In dit thema staat de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland 
centraal: van mei 1940 tot mei 
1945.  

7.2 Het proefjeslab 
De kinderen gaan zelf 
experimenteren met de 
natuurkundige verschijnselen 
licht, kleur, elektriciteit en de 
verschijningsvorm van stoffen.  

Filmles bij GS 7.2: Snuf de hond in 
oorlogstijd 
Familiefilm over vriendschap, oorlog, 
verzet en verraad 

Periode 3 
Vanaf januari tot 
voorjaarsvakantie  

7.2 Klimaatkwesties 
De kinderen doen in dit thema 
onderzoek naar het weer en het 
klimaat. Ze ontdekken dat de 
klimaatzones door verschillende 
invloeden worden bepaald. 

7.3 Nederland in opbouw 
Na de oorlog moest Nederland 
weer worden opgebouwd. De 
Amerikaanse Marshallhulp hielp 
Duitsland, Nederland en de rest 
van Europa bij deze 
wederopbouw.  

7.4 Seks enzo 
Voortplanting is een proces 
waarbij een levend wezen voor het 
voortbestaan van de soort zorgt. 
De twee belangrijkste vormen van 
voortplanting zijn geslachtelijke 
en ongeslachtelijke voortplanting. 

Filmles bij NT 7.3: Alles mag 
Korte film over een jongen die bij de 
majorettes wil. En over anders zijn en 
geaccepteerd worden voor wie je bent.  

Periode 4 
Vanaf 
voorjaarsvakantie 
tot meivakantie  

7.3 Samen sterk 
De kinderen beleven in dit thema 
wat de Europese Unie is en welke 
beslissingen er worden genomen. 
Ze ontdekken ook hoe de 
Europese Unie is ontstaan en 
gegroeid. 

7.4 De wereld in twee blokken 
In dit tweede thema over de tijd 
van televisie en computer ligt de 
nadruk op de tegenstellingen in de 
periode 1960-1990.  

 Filmles bij actualiteit: Koningsdag 
Korte film over hoe Nederland 
Koningsdag beleeft en over twee jongens 
die willen voldoen aan de verwachtingen 
van hun vaders 

Periode 5 
Vanaf 
meivakantie tot 
zomervakantie  

7.4 Wereldwijd verbonden 
De kinderen onderzoeken in dit 
thema het begrip ‘globalisering’. 
Ze ontdekken dat ze heel vaak 
gebruikmaken van goederen en 
diensten van en uit andere delen 
van de wereld.  

 7.4 Lekker stevig 
De kinderen gaan zelf bouwen, 
ontwerpen en nadenken over 
constructies, verbindingen en 
krachten.  

Filmles bij AK 7.4: Bente’s stem 
Documentaire over zingen, beroemd zijn 
en de gevolgen daarvan. 
. 

Extra filmlessen Rauw. Documentaire over de 
Amsterdamse jongen Tom die 
sinds zijn vijfde uitsluitend rauw 
voedsel eet. 
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Groep 8 Aardrijkskunde Geschiedenis Natuur en Techniek Filmlessen 

Periode 1 
Start schooljaar 
tot de 
herfstvakantie  

 

8.1 Zoom in op Afrika 
In dit thema wordt het werelddeel 
Afrika, samen met fotografe Ilvy 
Nijokiktjien, vanuit verschillende 
zijden belicht.  

8.1 Geschiedenis als theater 
Hoe was het dagelijks leven van 
gewone mensen door de eeuwen 
heen? De kinderen gaan het in dit 
thema onderzoeken.  

8.1 Extreme natuur 
De kinderen herhalen wat ze de 
afgelopen jaren hebben geleerd 
over kringlopen, aanpassingen en 
voortplanting.  

Filmles bij NT 8.1: Kauwboy 
Aangrijpende jeugdfilm over een 
tienjarige jongen die vriendschap sluit 
met een kauw. Ook over moeilijke 
thuissituatie, ziekte en dood.  

Periode 2  
Vanaf 
herfstvakantie tot 
kerst  

 8.2 Eigenwijze burgers 
In dit thema staat recht en 
rechtvaardigheid centraal. De 
kinderen kijken naar de rechten 
van het volk in relatie tot de 
machthebbers.  

8.2 Slimme sporters 
De kinderen herhalen en verdiepen 
hun kennis over het menselijk 
lichaam en (gezond) eten.  

Filmles bij GS 8.2: Koning van Katoren 
Familiefilm over politiek, 
cultuurverschillen, religie, corruptie.  

Periode 3 
Vanaf januari tot 
voorjaarsvakantie  

8.2 Amerika, land of hope and 
dreams 
Door Amerika te bestuderen 
ontdekken de kinderen de 
verschillende redenen voor 
mensen om naar een ander land 
te migreren.  

8.3 Eeuwige portretten 
Afbeeldingen helpen ons om de 
geschiedenis te analyseren en te 
verklaren.  

 Extra filmles over vluchtelingen-
vraagstuk: 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 
Vanaf 
voorjaarsvakantie 
tot meivakantie  

8.3 Soaps en samba in Zuid-
Amerika 
De kinderen maken, samen met 
de rapper Typhoon, kennis met 
Zuid-Amerika.  

8.4 Wondere wereld 
In dit thema wordt gekeken naar 
grote patronen en de opkomst en 
neergang van wereldrijken. 
 

8.3 Waanzinnige experimenten 
De kinderen gaan aan de hand van 
proefjes en experimenten de 
natuurkundige verschijnselen - die 
in groep 5, 6 en 7 aan bod zijn 
gekomen - herhalen.  

Filmles bij AK 8.3: Sing Song 
Muzikaal avontuur van Jasmine (16) 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.  

Periode 5 
Vanaf 
meivakantie tot 
zomervakantie  

8.4 Kleurrijk Azië 
In dit thema ontdekken de 
kinderen samen met 
tentoonstellingmaakster Esther 
van Zutphen een kleurrijk deel van 
Azië: India.  

 8.4 Flitsend design 
Aan het maken van een 
designproduct gaat een heel 
productieproces vooraf. In dit 
thema doorlopen de kinderen een 
productieproces en maken ze een 
eigen design.  

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

Extra filmlessen 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. 

De ietsnut.  Documentaire over de 
twaalfjarige Marijn de meest 
alledaagse dingen omtovert tot 
wonderlijke kunstwerkjes. 

  

 


