
BIJ HET AFSCHEID 
VAN GROEP ACHT

Hét draaiboek voor een onvergetelijk afscheid in coronatijd

Afscheid 
van de 

basisschool 
met Youtuber 

Willem Waaghals

Dit draaiboek wordt u aangeboden door

10
FILMPJES
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Introductie

Hoe nemen kinderen dit jaar afscheid van de basisschool? Het instuderen 

van een afscheidsmusical kost veel tijd. Een afscheidsavond met alle  

kinderen en familie is lastig in het kader van voorzorgsmaatregelen in  

coronatijd. Daarom komt Kwintessens met een alternatief concept:  

‘Tien filmpjes bij het afscheid van groep acht’. Youtuber Willem Waaghals 

blikt met de kinderen terug op dit jaar en op hun basisschooltijd.

 

Uitgangspunten

Dit concept bestaat uit tien losse filmpjes, waarin alle kinderen uit de klas een rol spelen. De 

filmpjes worden aan elkaar gepraat door twee kinderen en de leerkracht, in een uitgeschreven 

script over de bekende Youtuber Willem Waaghals.

Het concept kan in vijf situaties worden uitgevoerd:

	Een afscheidsavond op school met publiek 

	Een afscheidsavond op school zonder publiek 

	Verschillende afscheidsmomenten waarbij kleine groepen leerlingen op school komen 

	Een online afscheidsmoment, bijvoorbeeld via Microsoft Teams 

	Geen afscheidsmoment, wel een gezamenlijk product

Het voorbereiden en uitvoeren van dit concept kost aanzienlijk minder tijd dan het voorberei-

den van een musical. Dat komt doordat alle kinderen maar een klein deel van het concept  

uitwerken. Zij kunnen dit in kleine groepjes doen aan de hand van de instructies die in dit  

draaiboek gegeven worden (bijlage A t/m E).

Uitwerking

Dit alternatieve concept voor een afscheidsavond is helemaal uitgewerkt in deze pdf, die u 

gratis wordt aangeboden door uitgeverij Kwintessens. U hoeft geen aanvullende producten te 

bestellen. Op het Youtubekanaal van Kwintessens staan vanaf 1 juni enkele voorbeeldfilmpjes 

ter inspiratie. Wij hopen dat u en de kinderen het jaar op een creatieve en waardevolle manier 

kunnen afsluiten!

HET AFSCHEID VAN GROEP 8
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Het verhaal

Ha, mensen! De bekende Youtuber Willem Waaghals heeft een leuk idee. Hij wil tien filmpjes 

maken die passen bij het afscheid van groep acht. Hij heeft alleen een paar kleine probleem-

pjes. Zijn vriendin heeft geen tijd om hem te helpen en van zijn twee beste vrienden is één on-

vindbaar en de ander heeft net lunchpauze. Gelukkig heeft Willem een paar goede vervangers: 

Zijn leerkracht wil wel helpen, een klein legopoppetje doet ook mee en de vriend met lunch-

pauze wordt vervangen door een klasgenoot. Samen presenteren zij tien filmpjes die passen 

bij het afscheid van groep acht.

Toelichting  voor wie geen Youtube heeft

Speciaal voor leerkrachten en andere oude mensen: Het verhaal van Willem Waaghals lijkt een 

beetje op Youtuber Dylan Haegens. Hij presenteert veel onderwerpen aan de hand van tien 

voorbeelden: tien dingen die je met een ei kunt doen, tien tips tegen verveling, etc. Daarbij 

wordt hij altijd geholpen door zijn vriendin Marit, die volgens hem heel oud is. Andere leden 

van zijn team zijn zijn kleine vriend Teun en Rick, die veel van eten houdt. Hij begint elk filmpje 

met ‘Hey mensen!’. 

Elke overeenkomst met Dylan Haegens berust trouwens op toeval.

Praktisch

De basis van de afscheidsavond wordt gevormd door tien filmpjes. Elk filmpje wordt gemaakt 

door een groepje van twee tot vier leerlingen. Voor de filmpjes zijn vijf onderwerpen: bij elk 

onderwerp worden twee filmpjes gemaakt. Een filmpje duurt maximaal 3 minuten.

De filmpjes worden aan elkaar gepraat door een kind dat de rol van Willem Waaghals speelt, 

bijgestaan door de leerkracht, een kind in de rol van Rick / Rinke en een legopoppetje.

Vindt de afscheidsavond plaats op school? Dan staan Willem Waaghals en zijn team live op het         

  podium. De filmpjes worden geprojecteerd. 

                        Vindt de afscheidsavond plaats op school, maar met kleine groepen leerlingen?  

        Dan wordt bij elke groep leerlingen een Willem Waaghals en een Rick / Rinke aan- 

  gewezen. In de tien filmpjes komen alle kinderen uit de klas aan het woord,  

                            zodat de kinderen ook in kleinere groepen het gevoel kunnen hebben dat ze  

                            toch ‘compleet’ zijn als groep.  

                    Vindt het afscheidsmoment online plaats? Dan spelen Willem Waaghals en zijn  

         team hun rol tijdens een videovergadering. De filmpjes worden in Teams of een vergelijk- 

     bare applicatie met de groep gedeeld (NB: let erop dat u het vakje ‘systeemaudio delen’  

       aanvinkt!).  

          Vindt er geen afscheidsmoment plaats? Dan kunnen de scènes van Willem Waaghals en  

            de losse filmpjes aan elkaar gemonteerd worden. Zo ontstaat een complete Willem  

        Waaghals-film met inbreng van alle kinderen uit de klas. Deze kan online gedeeld worden 

of op een USB-stick aan alle kinderen worden meegegeven.
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Onderwerpen

De onderwerpen in de filmpjes zijn:

	 Een raar jaar – terugblik op het afgelopen schooljaar 

	 De leukste herinneringen aan de basisschool 

	 Sporten kan altijd 

	 De middelbare – wat verwacht je ervan? 

	 Afscheid nemen

Bij elk onderwerp worden twee filmpjes gemaakt. Kiest u liever voor een korte vorm, bijvoor-

beeld omdat u weinig kinderen hebt? Laat dan bij elk onderwerp slechts één filmpje maken.
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DECOR

Worden de scènes van Willem Waaghals op het podium gespeeld? Zet dan een bank  

(of evt. zitzak) op het podium, een grote stapel wc-rollen, een sportmat en een tafel met  

fotoboeken.

Neemt Willem Waaghals de scènes van tevoren op? Bij elke scène staat een suggestie voor 

een locatie.

SCRIPT

Hieronder staan de scènes van Willem Waaghals uitgeschreven. Links staat steeds de gespro-

ken tekst, rechts staan dingen die in beeld te zien zijn. Soms gaat het om elementen die maar 

kort in beeld zijn, zoals de poster in scène 1. Dit zorgt voor afwisseling, waardoor het leuker 

wordt om naar te kijken.
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Scène 1: Introductie

Locatie op podium:  Willem Waaghals staat midden op podium. Rick / Rinke en de  

 leerkracht komen tijdens de scène op. 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  schoolplein  

Willem Waaghals is alleen te zien. Hij heeft een camera in de hand om zichzelf te filmen.  

(Gebruik voor het werkelijke filmen een andere camera of telefoon, zodat meer te zien is  

dan alleen het gezicht van Willem.) 

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem: 

Ha, mensen! Leuk dat jullie kijken!

Het is zover: afscheid van groep 8. 

Normaal gesproken hét moment voor jouw 

doorbraak als musicalster.

Voor een toespraak over hoe geweldig jij bent.

Applaus van het publiek, je moeder pinkt een 

traantje weg…

Maar dit jaar pakken we het anders aan. 

Mijn naam is Willem Waaghals en ik  

bezorg jullie samen met mijn team een onver-

getelijk afscheid van groep 8.

(tegen Rick / Rinke:) Ja, wat is er nou?

Rick / Rinke: 

Eh… Je team is er even niet. Je vriendin heeft 

geen tijd, je ene vriend is aan het lunchen en 

de andere is nergens te vinden.

Willem:

O. En nu?

Rick / Rinke:

Ik heb een vrijwilliger gevonden die wil helpen. 

Ze is ongeveer even oud als je vriendin. 

Ik speel zelf de rol van je ene vriend. 

En je andere vriend wordt vervangen door dit 

legopoppetje.

Willem:

Lekker dan…

Een poster met Willem Waaghals als  

musicalster.

Foto van leerkracht achter spreekgestoelte. 

Veel microfoons, als bij een perscon- 

ferentie.

Rick / Rinke tikt Willem op de schouder, pro-

beert zijn aandacht te trekken. Willem probeert 

het te negeren.

Rick / Rinke wenkt leerkracht, die erbij komt 

staan.

Rick / Rinke zet legopoppetje naast  

Willem op de grond.

1
HET AFSCHEID VAN GROEP 8
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Scène 2: ‘Een raar jaar’

Locatie op podium:  Willem zit op de bank met legopoppetje in de hand.  

 Leerkracht en Rick / Rinke installeren beamer. 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  Willem zit aan tafel in de klas, heeft legopoppetje vlak  

 voor zich op tafel gezet. Leerkracht en Rick/Rinke zijn  

 bezig het digibord aan te zetten. 

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

Hoe neem je afscheid van groep acht? Wij 

gaan je tien filmpjes laten zien die daarbij  

passen.

Rick / Rinke: 

Wacht even hoor. Wat doe je nou?

Willem:

Hoezo?

Rick / Rinke:

Dat poppetje! Hij staat veel te dichtbij.  

An-der-hal-ve meter hè?

Leerkracht:

Is het nou zo moeilijk?

Willem:

Eh… ja. Zoals ik al zei: tien filmpjes dus. En de 

eerste twee gaan over het afgelopen jaar.

Rick / Rinke wijst naar legopoppetje

Leerkracht pakt poppetje en zet hem drie tafels 

verder.

Filmpje 1 & 2 worden getoond. De filmpjes zijn gemaakt aan de hand van bijlage A.

2
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Scène 3: Herinneringen

Locatie op podium:  Willem zit aan tafel in een fotoboek te bladeren. 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  Willem thuis op de bank, bladerend in een fotoboek 

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

Dat waren leuke filmpjes! Het was een raar 

jaar.

Maar je herinneringen gaan natuurlijk verder 

terug.

Weet jij nog dat je als kind op school kwam?

Leerkracht:

(met beverig omastemmetje:) Ja, ik weet het 

nog goed… toen ik klein was… heel, héél lang 

geleden… toen hadden we geeneens tele-

foons.

Willem:

(met spottende blik:) Ja, dank je wel Marit – ik 

bedoel: assistente. We proberen hier een beet-

je een moderne vlog te maken hè. Dat jíj zo 

oud bent, daar hoef je ons niet mee lastig te 

vallen… 

Sorry!

Van alle oude mensen die ik ken ben je wel 

een van de jongsten hoor! 

(tegen legopoppetje:) Gelukkig ben jij altijd 

klein gebleven…

Rick / Rinke:

De volgende twee filmpjes gaan over  

herinneringen aan acht jaar basisschool!

De leerkracht verschijnt in een prehistorie- 

outfit, deegroller in de hand.

Leerkracht komt dichterbij, kijkt boos. Houdt 

deegroller omhoog alsof ze Willem er een klap 

mee wil geven.

Rick / Rinke komt aanrijden met kinderfietsje / 

trapauto.

Filmpje 3 & 4 worden getoond. De filmpjes zijn gemaakt aan de hand van bijlage B.

3
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Scène 4: Sporten kan altijd

Locatie op podium:  Willem zit op de rand van het podium. 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  gymzaal 

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

Nou, wat een mooie herinneringen! 

Ik… ik word er bijna… Bijna e-emotioneel van… 

Oké, dat nou ook weer niet. Maar het waren 

wel mooie filmpjes.

Willem:

Wat ben jij nou aan het doen?

Rick / Rinke:

We moeten even sporten! Anders raken je 

spieren locked down.

Willem:

Wat voor sport gaan we doen dan?

Leerkracht:

Een TikTok- dansje! Rick / Rinke en ik hebben 

een afzwaai-dans bedacht. Hij gaat al heel 

soepel.

Willem:

(kritisch:) Een afzwaaidans. Door jullie gemaakt. 

Nou, ik ben echt heel, hééééél benieuwd. 

Dames en heren, beste kijkers: Dit zijn mijn 

vriend Rick en mijn best wel oude assistente. 

Als u hun dansje niet leuk vindt: blijf toch  

abonnee. Het gaat vanzelf weer over.

Leerkracht:

En iedereen mag meedoen!

Rick / Rinke slaat een arm om Willem heen.

Leerkracht zet speaker naast sportmat en  

legopoppetje op de speaker.

Rick / Rinke en leerkracht doen het 

TikTok-dansje voor, ze nodigen het publiek uit 

om mee te doen. Bekijk het voorbeeldfilmpje 

vanaf 1 juni 2020 op het Youtube-kanaal van 

Kwintessens. Je kunt de bewegingen uit het 

filmpje gebruiken of zelf een andere dans  

bedenken.

4
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Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

(tegen zijn team:) Nou, dank jullie wel! 

(tegen de kijkers:) Sporten kan altijd. Daarover 

gaan ook de volgende twee filmpjes!

FF BEWEGEN! 

Rick / Rinke en de leerkracht doen de afzwaaidans voor en vragen de kijkers om  

mee te doen.

Filmpje 5 & 6 worden getoond. De filmpjes zijn gemaakt aan de hand van bijlage C.
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Scène 5: De Middelbare

Locatie op podium:   Willem loopt door de zaal, zoekt de juiste weg 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  Ergens buiten in de stad / het dorp 

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

Ha, mensen!  

Hebben jullie er ook zo’n zin in: De middelbare 

school! Fijn met een loodzware tas op zoek 

naar een school die je niet kunt vinden. En dan 

altijd doen alsof je het de gewoonste zaak van 

de wereld vindt hè. (fluisterend:) Dan merken 

ze niet dat je een brugpieper bent. 

De volgende twee filmpjes gaan over de mid-

delbare school!

Willem Waaghals loopt met een extreem zware 

rugtas door de stad. Kijkt op zijn telefoon naar 

Google Maps. Zet twee stappen een kant op, 

ontdekt dat dit niet goed is. Draait halve slag, 

zet weer twee stappen. Schudt zijn hoofd.  

Probeert het nog eens. 

Doet alsof hij plotseling de camera ontdekt en 

begint vrolijk te praten.

Filmpje 7 & 8 worden getoond. De filmpjes zijn gemaakt aan de hand van bijlage D.

5
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Scène 6: Afscheid

Locatie op podium:  Achteraan op podium, zwaaiend met een vlaggetje 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  Op het tuinpad van een huis. Leerkracht, Rick / Rinke en  

 legopoppetje staan in de deuropening, zwaaien Willem uit.

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

Nou dáág! Dag hoor! 

Dáááááág!

Afscheid nemen. Je doet het echt zó vaak:  

van je ouders als je naar school gaat, 

van de kleren die je niet meer past, 

van een boterham die al wekenlang in je tas 

zit… 

Maar het ene afscheid is het andere afscheid 

niet. Hoe neem je afscheid van groep 8?

Misschien kunnen de volgende filmpjes daarbij 

helpen!

Willem gaat weg; leerkracht, Rick / Rinke en 

legopoppetje zwaaien hem uit.

Willem praat tegen de camera.

Willem laat een kleine kindertrui zien.

Willem gooit met een vies gezicht een boter-

ham in de prullenbak.

Filmpje 9 & 10 worden getoond. De filmpjes zijn gemaakt aan de hand van bijlage E.

6
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Scène 7: Afsluiting

Locatie op podium:  Willem zit op de bank 

Locatie bij gefilmde uitvoering:  Willem zit thuis op de bank.

Gesproken tekst In beeld te zien

Willem:

Ha, mensen! Dit was het!

Ik hoop dat jullie genoten hebben. 

En ik wens jullie allemaal veel succes op de 

middelbare. Tot ziens!

Leerkracht

Mag ik ook nog even wat zeggen?

Willem:

Hoezo. Dit is toch mijn vlog?

Jij bent alleen mijn assistente hè?

Leerkracht

Marit heeft ook een eigen kanaal, toch? En ik 

wil graag nog iets zeggen tegen alle kinderen 

uit groep 8.

[De rest is door de leerkracht zelf in te vullen.]

7
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A
BIJLAGE

INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

‘Een raar jaar’

Jouw groep neemt afscheid van school met tien filmpjes. Leuk dat je meedoet! 

De filmpjes zullen aangekondigd worden door de bekende Youtuber Willem Waaghals.  

Met jouw groepje ga je een van de tien filmpjes maken die Willem Waaghals nodig heeft. 

Schrijf hier de namen van jouw groepje:

Mijn groepje:

 

 

Het onderwerp waar jullie mee aan de slag gaan is: ‘Een raar jaar’

Wat is de bedoeling?

Jullie maken een kort filmpje waarin je terugblikt op het afgelopen schooljaar. Je kunt iets  

vertellen over bijzondere gebeurtenissen op school, zoals Sinterklaas en Kerst. Ook kun je  

vertellen wie dit schooljaar jullie leerkracht was en wat jullie aan hem of haar is opgevallen.  

En natuurlijk vertel je over de coronatijd: Hoe zijn jullie deze periode doorgekomen? Hoe was 

het om thuis aan schooltaken te werken? Misschien kun je ook je vader of moeder vragen of ze 

voor de camera willen vertellen hoe het was om je te helpen bij je schoolwerk.

LET OP (1):  Je filmpje gaat alleen over het afgelopen schooljaar! Een ander groepje  

  verzamelt herinneringen van langer geleden.

LET OP (2):  Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren.

LET OP (3):  Maak een grappig, creatief filmpje. Gebruik geen scheld- en vloekwoorden  

  en zorg dat je niemand beledigt. Bedenk dat je ouders en misschien je opa  

  of oma het filmpje ook te zien kunnen krijgen!
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Hoe doe je het?

Maak eerst met je groepje een lijst van mogelijke onderwerpen die te maken hebben met het 

afgelopen jaar. Die lijst is jullie longlist.

Kies daarna uit je longlist een paar onderwerpen die je wilt behandelen. 

TIP: Kies er ongeveer 5. 

Schrijf de onderwerpen in het schema hieronder. 

Bedenk samen met je groep wat hierover te vertellen valt en hoe een goede Youtuber dat zou 

doen. Bedenk ook een plek waar jullie kunnen filmen.

Onderwerp Wat valt hierover te vertellen? Hoe zou een goede Youtuber  
dat doen?

Locatie om te filmen
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Filmen en monteren

Neem de filmpjes op op de plekken die jullie bedacht hebben. Voor de afwisseling is het goed 

om elk onderwerp ergens anders op te nemen. (Dat kan ook een andere plek in hetzelfde 

 gebouw zijn.)

Zorg ervoor dat de totale lengte van het filmpje niet langer dan 3 minuten wordt. (Heb je  

5 onderwerpen voor je filmpje? Gebruik dan maximaal 30 seconden per onderwerp  

+ 30 seconden introductie, dan kom je precies op 3 minuten.) 

Zijn alle onderwerpen gefilmd? Monteer ze met je telefoon achter elkaar tot 1 filmpje.  

Heb je dat nog nooit gedaan? Vraag een oudere broer of zus of je ouders om te helpen.

Inleveren

Is jullie filmpje klaar? Lever hem in bij degene die de filmpjes verzamelt.

 

Filmpje inleveren bij: 

Datum:

INSTRUCTIEBLAD FILMPJE
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De leukste herinneringen aan de basisschool

Jouw groep neemt afscheid van school met tien filmpjes. Leuk dat je meedoet! 

De filmpjes zullen aangekondigd worden door de bekende Youtuber Willem Waaghals.  

Met jouw groepje ga je een van de tien filmpjes maken die Willem Waaghals nodig heeft. 

Schrijf hier de namen van jouw groepje:

Mijn groepje:

Het onderwerp waar jullie mee aan de slag gaan is:  

De leukste herinneringen aan de basisschool

Wat is de bedoeling?

Jullie maken een kort filmpje waarin je terugblikt op de basisschool. Je neemt bijvoorbeeld nog 

één keer een kijkje op het kleuterplein, houdt een kort interview met de juf van groep 1, je ver-

telt hoe jullie al die jaren Sinterklaas hebben gevierd, hoe het was om avondvierdaagse te lo-

pen, welke juf of meester mooi kon zingen, waar jullie mooie verhalen gehoord hebben, hoe 

het was als de schoolfotograaf kwam, etc.

LET OP (1):  Je filmpje gaat over de hele basisschooltijd. Noem geen dingen van het  

  afgelopen jaar, want dat wordt al door een ander groepje gedaan.

LET OP (2):  Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren.

LET OP (3):  Maak een grappig, creatief filmpje. Gebruik geen scheld- en vloekwoorden  

  en zorg dat je niemand beledigt. Bedenk dat je ouders en misschien je opa  

  of oma het filmpje ook te zien kunnen krijgen!

B
BIJLAGE

INSTRUCTIEBLAD FILMPJE
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Hoe doe je het?

Maak eerst met je groepje een lijst van mogelijke onderwerpen die te maken hebben met jullie  

herinneringen. Die lijst is jullie longlist.

Kies daarna uit je longlist een paar onderwerpen die je wilt behandelen. 

TIP: Kies er ongeveer 5. 

Schrijf de onderwerpen in het schema hieronder. 

Bedenk samen met je groep wat hierover te vertellen valt en hoe een goede Youtuber dat zou 

doen. Bedenk ook een plek waar jullie kunnen filmen.

Onderwerp Wat valt hierover te vertellen? Hoe zou een goede Youtuber  
dat doen?

Locatie om te filmen
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Filmen en monteren

Neem de filmpjes op op de plekken die jullie bedacht hebben. Voor de afwisseling is het goed 

om elk onderwerp ergens anders op te nemen. (Dat kan ook een andere plek in hetzelfde  

gebouw zijn.)

Zorg ervoor dat de totale lengte van het filmpje niet langer dan 3 minuten wordt. (Heb je  

5 onderwerpen voor je filmpje? Gebruik dan maximaal 30 seconden per onderwerp  

+ 30 seconden introductie, dan kom je precies op 3 minuten.) 

Zijn alle onderwerpen gefilmd? Monteer ze met je telefoon achter elkaar tot 1 filmpje.  

Heb je dat nog nooit gedaan? Vraag een oudere broer of zus of je ouders om te helpen.

Inleveren

Is jullie filmpje klaar? Lever hem in bij degene die de filmpjes verzamelt.

Filmpje inleveren bij: 

Datum: 

INSTRUCTIEBLAD FILMPJE
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C
BIJLAGE

INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Sporten kan altijd

Jouw groep neemt afscheid van school met tien filmpjes. Leuk dat je meedoet! 

De filmpjes zullen aangekondigd worden door de bekende Youtuber Willem Waaghals.  

Met jouw groepje ga je een van de tien filmpjes maken die Willem Waaghals nodig heeft. 

Schrijf hier de namen van jouw groepje:

Mijn groepje:

Het onderwerp waar jullie mee aan de slag gaan is: Sporten kan altijd

Wat is de bedoeling?

Jullie maken een kort filmpje over het thema ‘Sporten kan altijd’. Tijdens de coronacrisis kon je 

niet naar de gymzaal en de sportclubs waren ook gesloten. Hoe hebben jullie gezorgd dat je 

toch fit bleef? Ging je trampolinespringen, voetballen met je buurjongens, ochtendgymnastiek 

doen met je vader? Laat het zien in je filmpje. Je mag ook dingen bedenken die je niet echt 

gedaan hebt maar die wel grappig zijn om te laten zien.

LET OP (1):  Begin je filmpje met een korte uitleg van wat jullie laten zien. Bijvoorbeeld:  

‘In dit filmpje zie je hoe je fit kunt blijven als je thuis moet blijven.’ Dan weten 

de kijkers wat ze kunnen verwachten.

LET OP (2):  Breng je andere mensen herkenbaar in beeld? Vraag om toestemming en  

leg uit dat het voor school is. Vertel ook wat er met de filmpjes gebeurt: of  

ze alleen op een USB-stick komen, of ze op Youtube worden gezet, etc.

LET OP (3):  Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren.

LET OP (4):  Maak een grappig, creatief filmpje. Gebruik geen scheld- en vloekwoorden  

en zorg dat je niemand beledigt. Bedenk dat je ouders en misschien je opa  

of oma het filmpje ook te zien kunnen krijgen!
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Hoe doe je het?

Maak eerst met je groepje een lijst van mogelijke voorbeelden van sporten / bewegen. Die lijst 

is jullie longlist.

Kies daarna uit je longlist een paar voorbeelden die je wilt laten zien. 

TIP: Kies er ongeveer 5. 

Schrijf de onderwerpen in het schema hieronder. 

Bedenk samen met je groep wat hierover te vertellen valt en hoe een goede Youtuber dat zou 

doen. Bedenk ook een plek waar jullie kunnen filmen.

Onderwerp Wat valt hierover te vertellen? Hoe zou een goede Youtuber  
dat doen?

Locatie om te filmen
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Filmen en monteren

Neem de filmpjes op op de plekken die jullie bedacht hebben. Voor de afwisseling is het goed 

om elk onderwerp ergens anders op te nemen. (Dat kan ook een andere plek in hetzelfde ge-

bouw zijn.)

Zorg ervoor dat de totale lengte van het filmpje niet langer dan 3 minuten wordt. (Heb je 5 on-

derwerpen voor je filmpje? Gebruik dan maximaal 30 seconden per onderwerp + 30 seconden 

introductie, dan kom je precies op 3 minuten.) 

Zijn alle onderwerpen gefilmd? Monteer ze met je telefoon achter elkaar tot 1 filmpje. Heb je 

dat nog nooit gedaan? Vraag een oudere broer of zus of je ouders om te helpen.

Inleveren

Is jullie filmpje klaar? Lever hem in bij degene die de filmpjes verzamelt.

Filmpje inleveren bij: 

Datum: 
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De middelbare school

Jouw groep neemt afscheid van school met tien filmpjes. Leuk dat je meedoet! 

De filmpjes zullen aangekondigd worden door de bekende Youtuber Willem Waaghals.  

Met jouw groepje ga je een van de tien filmpjes maken die Willem Waaghals nodig heeft. 

Schrijf hier de namen van jouw groepje:

Mijn groepje:

Het onderwerp waar jullie mee aan de slag gaan is: De middelbare school

Wat is de bedoeling?

Jullie maken een kort filmpje waarin je vooruitblikt op de middelbare school. Je kunt bijvoor-

beeld de scholen laten zien waar jullie zelf en jullie klasgenoten van groep 8 naartoe gaan. Ook 

kun je vertellen waar je het meest zin in hebt of wat je minder leuk lijkt. Je kunt ook laten zien 

welke schoolspullen je al gekocht hebt of nog wilt kopen, of vertellen welke verschillen er zijn 

tussen de basisschool en de middelbare. Misschien kun je ook iemand interviewen die al op de 

middelbare school zit, bijvoorbeeld een broer of zus.

LET OP (1):  Breng je andere mensen herkenbaar in beeld? Vraag om toestemming en  

leg uit dat het voor school is. Vertel ook wat er met de filmpjes gebeurt: of ze 

alleen op een USB-stick komen, of ze op Youtube worden gezet, etc.

LET OP (2):  Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren.

LET OP (3):  Maak een grappig, creatief filmpje. Gebruik geen scheld- en vloekwoorden  

en zorg dat je niemand beledigt. Bedenk dat je ouders en misschien je opa  

of oma het filmpje ook te zien kunnen krijgen!
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Hoe doe je het?

Maak eerst met je groepje een lijst van mogelijke onderwerpen die te maken hebben de  

middelbare school. Die lijst is jullie longlist.

Kies daarna uit je longlist een paar onderwerpen die je wilt behandelen. 

TIP: Kies er ongeveer 5. 

Schrijf de onderwerpen in het schema hieronder. 

Bedenk samen met je groep wat hierover te vertellen valt en hoe een goede Youtuber dat zou 

doen. Bedenk ook een plek waar jullie kunnen filmen.

Onderwerp Wat valt hierover te vertellen? Hoe zou een goede Youtuber  
dat doen?

Locatie om te filmen
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Filmen en monteren

Neem de filmpjes op op de plekken die jullie bedacht hebben. Voor de afwisseling is het goed 

om elk onderwerp ergens anders op te nemen. (Dat kan ook een andere plek in hetzelfde  

gebouw zijn.)

Zorg ervoor dat de totale lengte van het filmpje niet langer dan 3 minuten wordt. (Heb je  

5 onderwerpen voor je filmpje? Gebruik dan maximaal 30 seconden per onderwerp  

+ 30 seconden introductie, dan kom je precies op 3 minuten.) 

Zijn alle onderwerpen gefilmd? Monteer ze met je telefoon achter elkaar tot 1 filmpje.  

Heb je dat nog nooit gedaan? Vraag een oudere broer of zus of je ouders om te helpen.

Inleveren

Is jullie filmpje klaar? Lever hem in bij degene die de filmpjes verzamelt.

Filmpje inleveren bij: 

Datum: 
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Afscheid

Jouw groep neemt afscheid van school met tien filmpjes. Leuk dat je meedoet! 

De filmpjes zullen aangekondigd worden door de bekende Youtuber Willem Waaghals.  

Met jouw groepje ga je een van de tien filmpjes maken die Willem Waaghals nodig heeft. 

Schrijf hier de namen van jouw groepje:

Mijn groepje:

 

 

 

 

 

 

Het onderwerp waar jullie mee aan de slag gaan is: Afscheid

Wat is de bedoeling?

Jullie maken een kort filmpje over het afscheid van groep 8. Je kunt bijvoorbeeld een paar  

manieren laten zien om afscheid te nemen: zwaaien, een erehaag vormen, applaudisseren, etc.  

Ook kun je in je filmpje vertellen wie of wat je het meest gaat missen van de basisschool.  

Je kunt ook een (zelfgemaakt) afscheidsgedicht voordragen of vertellen hoe je het vindt dat je 

afscheid gaat nemen.  

Misschien kun je ook je leerkracht een paar tips geven voor als ze jullie mist: de klassenfoto 

boven haar bed hangen, een geluidsopname van de klas als ringtone nemen, etc. 

LET OP (1):  Het filmpje mag maximaal 3 minuten duren.

LET OP (2):  Maak een grappig, creatief filmpje. Gebruik geen scheld- en vloekwoorden en 

zorg dat je niemand beledigt. Bedenk dat je ouders en misschien je opa of 

oma het filmpje ook te zien kunnen krijgen!

E
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Hoe doe je het?

Maak eerst met je groepje een lijst van mogelijke onderwerpen die te maken hebben met het 

afscheid. Die lijst is jullie longlist.

Kies daarna uit je longlist een paar onderwerpen die je wilt behandelen. 

Tip: Kies er ongeveer 5. 

Schrijf de onderwerpen in het schema hieronder. 

Bedenk samen met je groep wat hierover te vertellen valt en hoe een goede Youtuber dat zou 

doen. Bedenk ook een plek waar jullie kunnen filmen.

Onderwerp Wat valt hierover te vertellen? Hoe zou een goede Youtuber  
dat doen?

Locatie om te filmen
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INSTRUCTIEBLAD FILMPJE

Filmen en monteren

Neem de filmpjes op op de plekken die jullie bedacht hebben. Voor de afwisseling is het goed 

om elk onderwerp ergens anders op te nemen. (Dat kan ook een andere plek in hetzelfde  

gebouw zijn.)

Zorg ervoor dat de totale lengte van het filmpje niet langer dan 3 minuten wordt. (Heb je  

5 onderwerpen voor je filmpje? Gebruik dan maximaal 30 seconden per onderwerp  

+ 30 seconden introductie, dan kom je precies op 3 minuten.) 

Zijn alle onderwerpen gefilmd? Monteer ze met je telefoon achter elkaar tot 1 filmpje.  

Heb je dat nog nooit gedaan? Vraag een oudere broer of zus of je ouders om te helpen.

Inleveren

Is jullie filmpje klaar? Lever hem in bij degene die de filmpjes verzamelt. 

 

Filmpje inleveren bij: 

Datum:
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