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FILMPROGRAMMA samengesteld voor groep 8 door:

Cultuurpodium Groene Engel 
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WERKBLAD 1 - Einde Verhaal!
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WERKBLAD 2.1 - Personage op papier

Voorbeelden van een onzeker/bang personage
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Voorbeelden van een boos/onaardig personage

Vervolg werkblad 2.1 - Personage op papier
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Vervolg werkblad 2.1 - Personage op papier

Personage als geheel

Close-up gezicht
Close-up ander deel personage
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WERKBLAD 3 - Deze films heb je gezien!

Hors Piste
De twee beste reddingswerkers van de regio zijn klaar voor hun nieuwe missie.

Lamput 
Lamput ontsnapt uit laboratorium, maar wordt achtervolgd door twee
wetenschappers.

Flipped
In Flipped zijn de rollen omgedraaid: wat als jij voor je ouders zou zorgen?

The Bird & the Whale 
Een jonge walvis heeft  grote moeite om zijn stem te vinden.

Way of Giants 
In een bos zoekt een jong meisje naar haar lot en ze leert de cyclus van het 
leven te begrijpen.

The Kite
Een kleine jongen bezoekt zijn opa op het platteland en ze gaan vliegeren.

Steward 
Als steward in een stadion werken is niet leuk als je idool speelt.
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WERKBLAD 3.1 - Recensie schrijven

Voor je begint:
• Over welke film wil je het hebben? Je leerkracht kan 

de naam van de film en bijbehorende foto op het 
digibord laten zien.

• Welke materalen zijn gebruikt oftewel, wat voor 
animatie is het? Is het met klei, getekend, geschilderd, 
computer of iets anders?

• Wat voor soort film is het? Moest je lachen, huilen, 
schrikken of was je ontroerd? Waarom vind je dit en 
noem een voorbeeld van deze gevoelens die je in de 
film gezien hebt.

• Beschrijf in een paar regels waar het verhaal over 
gaat.

• Leg uit wat jij van de film vindt en ook vooral waarom 
je dat vindt.

Geef de film sterren: 
 1 ster, ik vond er niks aan
 2 sterren, ik vond het niet zo leuk
 3 sterren, wel aardig
 4 sterren, dit was leuk
 5 sterren, dit was echt heel erg leuk

Vergeet niet je naam te vermelden onder je recensie! 
Mail de filmverslagen naar oj@groene-engel.nl of stuur ze 
per post naar: 
Groene Engel - Kruisstraat 15 - 5341 HA Oss
 
Enkele recensies zullen op de site van OKVO worden geplaatst. 

SCHRIJF JE RECENSIE:
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WERKBLAD 3.2 - Het maken van een flipbook

Hoe werkt het?
• Ga naar de website www.flipanim.com ,je bent nu op de homepagina 
• Hieronder zie je de pagina van de website, onder de foto staat de uitleg

De lessen van audiovisueel kunnen worden afgesloten door 
het maken van een eigen animatie. Dit gebeurt door middel 
van het maken van een online flipbook. 
Een flipbook is eigenlijk een heleboel tekeningen achter 
elkaar, die steeds een klein beetje anders zijn. 
Door de tekeningen snel achter elkaar te zien, ontstaat een 
filmpje.

Als je de site opent krijg je meteen de juiste pagina voor 
je. Op het tekenblad kun je je eigen animatie van begin 
tot eind maken. De kinderen kunnen al hun fantasie erop 
loslaten, het is leuk wanneer iedere animatie anders is. Het 
is de bedoeling dat je iets tekent. Begin klein. Na elk stukje 
voeg je er een pagina bij en ga je verder. Door dat effect 
wordt het een flipbook.

http://www.flipanim.com
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Vervolg werkblad 3.2 - Het maken van een flipbook

Uitleg bij de buttons:
1. Klik hierop om voorbeelden van anderen te bekijken. 
2. Wanneer je hierop klikt komt er een nieuwe pagina. Let op: deze is leeg! Om een mooiere animatie te krijgen, klik je op 

het icoontje van nummer 3. Of als je het programma goed door hebt, kan je een andere pagina kopiëren en plakken.
3. Je gaat naar de volgende dia en neemt het huidige ontwerp mee. Het is het makkelijkst dat je elke keer een klein stukje 

erbij tekent en dan verder gaat naar een volgende dia door middel van deze knop.  
4. Let op: de huidige dia wordt verwijderd.
5. Het laatste streepje/figuurtje wat je hebt getekend, wordt verwijderd. Je kunt deze opnieuw doen. Dit kan je gebruiken 

als het niet helemaal lukt om te tekenen wat je in gedachten hebt.
6. Hier staat een menu met verschillende functies, ze spreken voor zich: kleur - grootte - materiaal
7. Verschillende functies, de middelste is snelheid en met de icoontjes daaronder kun je een vorige pagina kopiëren, en 

deze verderop plakken, teken jouw plaatje nét ietsje anders en het lijkt alsof deze beweegt.
8. Play button. Je kan je filmpje hiermee bekijken, ook tussendoor. Probeer het eens! 
9. Blader en bekijk de dia ervoor. 
10. Bekijk de dia erna. 
11. Let op: als je op de prullenbak klikt, verwijder je alles.
12. Als de animatie af is, klik je hier op om op te slaan. Dit gaat als volgt:

  Vul in & klik op upload

 - Title: Okvo_jaartal_groene-engel
  (zodat alle animaties makkelijk kunnen worden gevonden)

   - Author: NaamSchool-NaamLeerling 
  (bijvoorbeeld: Mariaschool-jantje)

• Wanneer je eenmaal de smaak te pakken hebt, kan je hele mooie dingen maken. Daarom is het handig eerst wat te 
proberen :-)

• Nu het filmpje is opgeslagen kan deze altijd worden teruggezocht via de zoekmachine. Ook kan deze gedownload wor-
den en zelfs gedeeld op Facebook. Omdat het downloaden en opslaan van een GIF op iedere computer anders gaat, kan 
je zelf de keuze maken om dit wel of niet te doen.

Veel plezier! 

Wij vinden het leuk om enkele animatiefilmpjes op de site van OKVO te zetten!
Mail aan femke@groene-engel.nl de titel van je filmpje. Wie weet zie je dan je filmpje terug op www.okvo.nl! 

mailto:femke%40groene-engel.nl?subject=
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Raadhuislaan 10 - 5341GM Oss - info@okvo.nl - www.okvo.nl - tel: 0412-842019


