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doelgroep
2e middelbaar & 2e graad secundair onderwijs

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen je 
als leerkracht uit om 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 interes-
sante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt 
met weetjes, vragen en methodieken.  

afspeellijst �
bij Just Charlie is een uitgebreide afspeellijst beschikbaar 
op YouTube met interview- en filmfragmenten. Je kan deze 
fragmenten inzetten als rode draad van 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.

Just Charlie
Nagesprek/vorming met Senne misplon 
(T-Jong) 
Toen Senne nog Sanne was, viel hij op meisjes maar hij  
besefte al gauw dat hij een jongen in een meisjeslichaam 
was. Senne was één van de vijf transpersonen die in het 
tv-programma m/V/X werd gevolgd tijdens zijn transitie-
periode. Hij komt graag langs om de mist op te klaren  
rond begrippen als genderidentiteit, transgender of gender- 
expressie en beantwoordt al jouw vragen. Vrijwilligers- 
vergoeding: €30 + verplaatsingskosten, de duur wordt  
bepaald door de aanvrager. 

info & boeking via marc@jeugdfilm.be of via de JEF  
website.
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https://www.youtube.com/watch?v=hUICqDqDbFs&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB
https://www.pinterest.com/jefindeklas/just-charlie/
mailto:marc%40jeugdfilm.be?subject=Nagesprek/vorming%20met%20Senne%20Misplon
https://www.jeugdfilm.be/
https://www.jeugdfilm.be/
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in de pers
‘… een empathisch transgender coming-out verhaal dat 
langzaam een ontroerend verhaal over zelfaanvaarding 
wordt.’ - Spencer Colle, Film inquiry

‘Harry Gilby speelt Charlie met vriendelijkheid, waardigheid, 
en een zachtaardigheid die bij de kijker een beschermende 
reflex oproepen.’ - don Kelly, Spectrum Culture
 
‘De tandem Fortune-Machen werkt ongelooflijk goed. Ze 
wakkeren de gevoelens van het publiek aan tot op het punt 
dat de kijker liefst zelf doorheen het scherm zou stappen 
om ‘Charlie’ een helpende hand te reiken.’ - blair macbride, 
Strathclyde Telegraph

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. Het werd gemaakt in 
samenwerking met regisseur rebekah Fortune. 

Synopsis
Wanneer Charlie de bal aan de voet heeft, hangt er magie 
in de lucht - een talent waar veel jongens van dromen.  
misschien kan Charlie zelfs profvoetballer worden, wat  
vader nooit is gelukt. maar Charlie voelt zich een vreemde  
in haar eigen lichaam, een meisje opgesloten in een  
jongenslichaam. Nu staat zij voor een verscheurende 
keuze: vaders voetbaldroom waarmaken of kiezen voor  
een nieuwe identiteit, zelfs al zou dat haar familie en  
vrienden uit elkaar drijven. 

Technische kaart
Een film van Rebekah Fortune
VK, 2017, 97 min., Nederlands ondertiteld

Regie   rebekah Fortune
Scenario   Peter machen
Productie  Karen Newman
Muziek   Paul John Chandler
Montage  erline o’donovan
Camera  Karl Clarke
Cast   Harry Gilby (Charlie) 
   Scot Williams (Paul)
   Patricia Potter (Susan)
   elinor-machen Fortune (eve)
   Travis blake Hall (Tommy)
Distributie   JEF
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https://www.youtube.com/watch?v=hUICqDqDbFs&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB


Thema en boodschap
Het transgenderthema is niet nieuw voor regisseur rebekah 
Fortune. al 20 jaar geleden wou ze het thema bespreekbaar 
maken. Samen met schrijver Peter machen zat ze op een dag 
naar een talkshow te kijken waarin het onderwerp aan bod kwam, 
dat toen nog helemaal niet op de sociale agenda van het grote 
publiek stond. Films over het thema waren nog hoegenaamd 
onbestaande. maar samen sprokkelden ze informatie en voerden 
ze gesprekken met ervaringsdeskundigen. daaruit groeide een 
toneelstuk dat geweldig positief onthaald werd op het edinburgh 
Festival.

Twintig jaar later kiest rebekah hetzelfde thema als onderwerp  
van haar eerste langspeelfilm. De titel zegt eigenlijk alles. 
‘Kinderen identificeren zich met Charlie, niet noodzakelijk 
vanwege de genderdysforie, maar omdat ze een tiener zien 
worstelen met identiteit, met pesterijen, en met een lastige  
familiesituatie,’ vertelt producent Karen Newman. ‘Dat zijn dingen 
die elke tiener meemaakt. Dus terwijl de film focust op een  
transtiener, is de belangrijke boodschap dat we allemaal 
worstelen met identiteit en met trouw zijn aan onszelf.’ Want 
uiteindelijk is Charlie gewoon Charlie.

 � in dit interview praat regisseur rebekah Fortune over 
de boodschap die ze het publiek wou meegeven.
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https://www.youtube.com/watch?v=b3-TxQ_PAEk&t=0s&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&


ander einde
oorspronkelijk had Just Charlie een heel ander einde. De film 
kreeg z’n ontknoping tijdens een voetbalwedstrijd. maar blijkbaar 
was niemand helemaal tevreden over dit einde: het testpubliek 
had z’n twijfels en ook de filmcrew vond dat ze beter konden. 
Producent Karen Newman: ‘Wat is er vrolijker dan een  
voetbalmatch? Een trouwfeest!’

Toen een half jaar later de opnames voor het nieuwe einde 
plaatsvonden, bleek hoofdacteur Harry Gilby flink gegroeid. De 
puberteit had toegeslagen. Zijn stem was gedaald én hij had een 
beugel in! ‘Die moest hij uitdoen zodat we zijn mooie glimlach 
konden zien,’ vertelt producent Karen Newman.

leer meer over wat er zich afspeelde achter de schermen in  
dit interview met producent Karen Newman.

Hoofdacteur Harry Gilby
Just Charlie wordt gedragen door een enorm straffe hoofdacteur. 
op de casting sessies, waar zowel transgenderacteurs als andere 
jongeren werden uitgenodigd, kwam de 13-jarige Harry Gilby een 
auditie doen voor de rol van beste vriend Tommy. rebekah en 
haar ploeg zagen in hem evenwel een geschikte Charlie.  
Ze organiseerden verscheidene auditierondes en toen Harry de 
emotionele scène met Charlie’s oma speelde, huilde iedereen 
tranen met tuiten. Ze hadden hun Charlie gevonden!

om zich voor te bereiden op de rol sprak Harry met transgender-
jongeren die pas de overgang hadden gemaakt, hij bekeek  
documentaires, beluisterde interviews en getuigenissen en 
speurde het internet af naar artikels over het onderwerp.

 � in dit interview vertelt de jonge acteur Harry Gilby 
meer over zijn rol als Charlie.
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https://www.jeugdfilm.be/blog/festivalinterviews-just-charlie
https://www.youtube.com/watch?v=yezp_9l7j90&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&


Weetjes
 W Just Charlie doet het geweldig in het festival circuit en reist 

de hele wereld rond. 

 W Het kostte actrice Patricia Potter niet veel moeite om Harry 
Gilby’s moeder te spelen omdat hij ‘zo makkelijk is om van 
te houden.’  

 W Toen de filmploeg opnames maakte in een oude arbeiders- 
club in de britse midlands, moest Harry - helemaal opgetut 
als meisje - plots dringend naar het toilet. een man die de 
toiletruimte binnenkwam, ging helemaal uit zijn dak bij het 
zien van een jurk aan de urinoires. 

 W bij het voorbereiden van zijn rol liet Harry zich inspireren 
door de film The Danish Girl, met eddie redmayne in de rol 
van de historische transgenderpionier lili elbe. 

 W De filmcrew hield grondig overleg met allerlei groeperingen 
uit de transgemeenschap. Zo was de britse actiegroep 
mermaids (hun site zie je vaak verschijnen in de film) erg 
behulpzaam. ook van een dokter uit een londense  
kinderkliniek kregen ze veel extra informatie.  

 W de Just Charlie-ploeg kon ook rekenen op de steun van 
ervaringsdeskundige Kellie maloney, ooit een bekend 
gezicht in de bokswereld als bokspromotor Frank maloney, 
die op latere leeftijd haar transitie doormaakte. 

 � op het Pinterest-prikbord vind je meer informatie en 
filmpjes over het verhaal achter The Danish Girl, de 
film die Harry inspireerde voor zijn rol.

 � op de afspeellijst en het Pinterest-prikbord vind je 
nog meer films over dit thema.
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https://www.mermaidsuk.org.uk/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/just-charlie/
https://www.youtube.com/watch?v=d88APYIGkjk&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&t=0s&
https://www.pinterest.com/jefindeklas/just-charlie/
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in dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op thema’s zoals gender, 
transgenderisme, en je niet geaccepteerd voelen. Wees als  
leerkracht attent voor eventuele gevoeligheden in je klasgroep.

Neem voor de klasgesprekken het document verzameling van 
werkvormen voor in de klas erbij voor het bespreken van een film. 
Tip: kijk zeker eens naar Anonieme postbus vol meningen.

Genderidentiteit
bij de geboorte werd voor Charlie de ‘mannelijke identiteit’  
vastgesteld, maar toch is ze een meisje. al sinds de kleutertijd 
geniet ze ervan om de outfits van haar oudere zus te dragen.  
Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze worstelt met haar externe iden-
titeit als jongen.

 � Herbekijk de scène waarin Charlie voor de eerste 
keer de afgedankte kleren van haar zus meeneemt 
naar het bos.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom denk je dat Charlie naar het bos gaat om zich om 

te kleden? 

 W Naarmate Charlie ouder wordt, beseft ze dat ze een 
meisje is. Wat ze van binnen voelt, wilt ze ook tonen 
aan de buitenwereld. Kan je dat begrijpen? Heb je zelf 
ook manieren om aan de buitenwereld te tonen hoe jij je 
vanbinnen voelt?  

 W Welke stap denk je dat het moeilijkst is voor Charlie in dit 
proces? Het aanvaarden van zichzelf? Het verliezen van de 
band met haar papa? Uitgesloten worden op school? Ruzie 
hebben met haar beste vriend?

https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=UJshicisv68&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&t=0s&


aanvaarding door familie en 
vrienden
de gezinsleden en vrienden van Charlie gaan elk op hun eigen 
manier met het nieuwe gegeven om. Terwijl Charlie’s moeder en 
zus de verandering vrij snel accepteren en als één blok achter 
haar staan, heeft de vader het er erg moeilijk mee. oma wil 
Charlie niet meer zien en ook zijn beste vriend Tommy scheldt en 
lacht Charlie aanvankelijk uit.

 � Herbekijk de scène waarin moeder en vader ruzie 
maken over Charlie.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat vind je van de houding van moeder en vader tegenover 

Charlie? Kan je hen allebei begrijpen? Voor wie heb je het 
meeste begrip? 

 W Vader zegt: ‘Charlie is mijn kleine jongen.’  Waarom zegt hij 
dat? Wat drukt hij hiermee uit? 
 
Vaak vertellen ouders van transgenderjongeren over hoe 
zij hebben moeten rouwen om het kind dat ze verloren 
hebben. Charlie is niet langer vaders kleine jongen, ze is nu 
zijn dochter. om Charlie als dochter te kunnen omhelzen 
en verwelkomen, moet hij eerst aanvaarden dat zijn zoon er 
niet meer is. Toch maakt niet elke ouder dezelfde  
worsteling door. de reactie op het nieuws is individueel en 
varieert van ouder tot ouder, en van gezin tot gezin.

Speel de game Fit in (webbrowser), een spel dat  
gemaakt werd naar aanleiding van Jam for leelah. 
leelah was een transtiener die zelfmoord pleegde.  
later werd een game jam ontwikkeld om trans  
problematieken onder de aandacht te brengen.  
de opbrengst van de games wordt gedoneerd aan 
goede doelen die zich inzetten voor de rechten van 
transpersonen.

Wist-je-dat: in belgië kunnen ouders van transpersonen terecht 
bij berdache. Ze krijgen er antwoord op hun vragen, vinden er 
een luisterend oor, en worden - als ze dat wensen - in contact 
gebracht met andere ouders die zich in een gelijkaardige situatie 
bevinden.
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https://www.youtube.com/watch?v=QjnsiVJxDfw&t=22s&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&j
https://rozaxe.itch.io/fit-in
https://itch.io/jam/jamforleelah
http://www.berdache.be/


 � Herbekijk de scène waarin Charlie voor het eerst in 
meisjeskleren naar school komt. leerlingen aan een 
tafel beginnen collectief te gniffelen, een ander  
meisje negeert Charlie volkomen.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat zou er op dat moment door Charlie heengaan? 

 W Kan je inschatten hoe jij zou reageren als je een van  
Charlie’s medeleerlingen was? Wat is de beste / mooiste / 
meest verrassende reactie die je kan bedenken? 

 W Heb jij het ooit moeilijk gevonden om jezelf te zijn op 
school? 

 W Later in de film komt het weer goed tussen Charlie en 
Tommy. Waarom zou Tommy aanvankelijk op deze manier 
gereageerd hebben? 
 
Tommy vindt het een vreemde situatie, maar hij is ook in 
de war. Waarom heeft Charlie hem niets verteld? Hij voelde 
zich gekwetst omdat zijn beste vriend hem negeerde en 
geen tijd meer met hem doorbracht. Hij begrijpt de keuze 
van zijn vriend niet helemaal, maar hij wilt Charlie zeker niet 
kwijt. 

 W moet je iets helemaal begrijpen om een andere persoon te 
kunnen aanvaarden?

Vertrouwd met het thema
er is de laatste jaren veel meer aandacht voor gender- en 
seksuele diversiteit dan vroeger. In 2016 was The Danish Girl 
een grote winnaar bij de Academy Awards (oscars). in 2015 gaf 
voormalig olympisch tienkamper bruce Jenner te kennen dat 
ze voortaan als Caitlyn door het leven zou gaan – een door-
braak voor transgenders in de sportwereld. en in de populaire 
Netflix-productie Orange is the New Black kreeg transgender 
actrice laverne Cox lovende commentaren voor haar vertolking 
van de gevangene Sophia.
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https://www.youtube.com/watch?v=Q-KWn_5haio&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&


ook bij ons komt het thema steeds meer in de belangstelling.  
de één-serie M/V/X volgde vanaf begin 2018 vijf Vlaamse  
transgenders tijdens hun transitieproces. Het verhaal van bo van 
Spilbeeck - de VTm-journaliste die vroeger als boudewijn van 
Spilbeeck door het leven ging - bracht heel wat teweeg. bo deed 
haar verhaal in een krachtige en veelbesproken documentaire van 
TV-maakster en vriendin Cathérine moerkerke.

omdat het onderwerp steeds vaker in de actualiteit komt, is het 
belangrijk dat we met zijn allen voldoende uitgerust zijn om erover 
te discussiëren. een korte en heldere oplijsting van belangrijke 
termen vind je via de website van Wel Jong Niet Hetero. andere 
nuttige infopunten en organisaties zijn T-jong, Çavaria, berdache 
belgië, Gender in de Blender van roSa vzw, en School uit de 
kast. 

deze handige pdf geeft extra inspiratie voor in de klas. ook het 
Transgender infopunt heeft een heleboel handige informatie 
verzameld.

 � op het Pinterest-prikbord vind je de ‘Genderkoek’ 
van Çavaria, een tekening die je aanzet tot nadenken 
over je eigen genderbeleving. 

maak je leerlingen vertrouwd met bepaalde  
begrippen. lijst enkele begrippen op en laat  
leerlingen zélf online info verzamelen. Vervolgens 
kunnen termen mondeling worden toegelicht of kan 
de info schriftelijk worden verzameld. bepaal als  
leerkracht zelf welke aanpak het meest geschikt is 
voor jouw klasgroep.

Termen: Gender, biologisch geslacht, heteronorma-
tiviteit, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele 
oriëntatie, androgyn, interseksualiteit, crossdressing, 
genderdysforie, travestie, niet-binair, drag queens/
kings, misgendering, cisgender, post-op, pre-op,...
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http://www.weljongniethetero.be/infobox/transgender
http://www.t-jong.be/
https://www.cavaria.be/
http://www.berdache.be/
http://www.berdache.be/
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/educatief-pakket-over-genderdiversiteit-en-transgender-gender-in-de-blender
https://www.schooluitdekast.be/
https://www.schooluitdekast.be/
http://transgenderinfo.be/wp-content/uploads/Alles_wat_je_altijd_al_wilde_weten_over_transgenders_2013.pdf
http://transgenderinfo.be/
https://www.pinterest.com/jefindeklas/just-charlie/


 � bekijk hier het filmpje ‘Trans-Watte?’, waarin  
watisgay.be jongeren vertrouwd maakt met het  
onderwerp. 

in dit Klasse-filmpje horen we de verhalen en ervaringen van 
enkele transgenderleerlingen, hun leerkrachten en klasgenoten. 
Hoe gingen andere mensen om met de verandering in hun leven? 

laat je leerlingen nadenken over gender aan de hand van 
volgende vragen voor leerlingen: 

 W Welke kenmerken zijn uitgesproken mannelijk? En welke 
vrouwelijk? Denk je daarbij aan uiterlijke kenmerken, of ook 
aan gedrag? 

 W Kan jij je identificeren met alles wat jouw cultuur als 
‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ beschouwt?  

 W denk je dat genderidealen in een bepaalde cultuur een 
hoge druk kunnen leggen op mannen en vrouwen? 

 W Hoe zou jij je voelen als je als een andere genderidentiteit 
gezien en behandeld zou worden dan degene die juist 
aanvoelt voor jou? Bijvoorbeeld als je je jongen voelt en als 
een meisje behandeld wordt, of vice versa.

laat de jongens in je klas zich omkleden in stereo-
tiepe vrouwelijke outfits en meisjes in stereotiepe 
mannelijke outfits. Gebruik de opdracht om een 
klasgesprek te starten: hoe voelen de leerlingen zich 
in die kleren?

 � bekijk hier een fragment uit M/V/X over het  
coming-out feestje dat Senne organiseerde voor zijn 
familie. 

Senne: ‘Ik ben zelfzeker genoeg om te zeggen: ‘Dit ben ik.’ En als 
je daar problemen mee hebt, dan is dat maar zo, want iedereen 
heeft zijn eigen mening. Maar ik ben ik. En ik ga niet in een hoekje 
zitten ‘blèten’ vanwege elke negatieve commentaar die ik krijg.’

Senne: ‘Het is een klein overwinningsfeestje.’

Tip: Je kan Senne uit de serie M/V/X uitnodigen voor een gesprek 
in de filmzaal of in de klas. Alle nodige info vind je vooraan, in het 
inleidende hoofdstuk.
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https://www.youtube.com/watch?v=qKKVp_1E6Rc&index=14&t=0s&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB
https://www.youtube.com/watch?v=ymi0A-vNkf0&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&index=20&t=0s
https://www.een.be/m-v-x/het-coming-out-feest-van-senne


doe de Film High Five 
Deel de leerlingen voor de film op in vijf groepen en 
laat elk groepje goed letten op een bepaald aspect 
van de film. Dit geeft je extra stof om nadien te 
bespreken en doet de leerlingen van bij aanvang 
beseffen dat alles in de film een bewuste keuze is. 
Just Charlie telt een aantal dankbare elementen om 
in het oog te houden, o.a. 1) het kleurgebruik, 2) de 
verschillende vertelperspectieven, 3) de belichting, 4) 
de decors en kostuums, en 5) het acteerwerk. 

meer opdrachten rond de technische aspecten van 
de film vind je in de verzameling van werkvormen.

Vertelperspectieven
‘I can’t explain.’ (Charlie)
‘It’s weird.’ (Vader)
‘It’s not.’ (Charlie)
‘It is from where I’m standing.’ (Vader)

Just Charlie zet de schijnwerper niet alleen op Charlie’s transitie, 
maar ook op de grote verandering en de stortvloed aan emoties 
waar het hele gezin aan wordt blootgesteld. er zijn ook scènes 
waarin Charlie zelf afwezig blijft, maar waarin we de situatie zien 
door de ogen van de andere gezinsleden. Zus eve heeft  
knallende ruzie met haar beste vriendin omdat die weigert  
Charlie’s keuze te aanvaarden. Vooral vader zien we worstelen 
met Charlie’s toestand. Voor hem voelt het als een aardver- 
schuiving: zijn kleine jongen is niet langer zijn kleine jongen.

 � Herbekijk de scène waarin Charlie’s vader  
voetbalschoenen gaat kopen voor zijn dochter. 

 W Hoe verschilt deze scène van de meeste scènes in de film? 
deze (en ook de voorgaande scène, met zijn vriend in de 
pub) zijn volledig gefilmd vanuit vaders perspectief.  
bovendien zien we hier de eerste tekenen dat hij probeert 
om te aanvaarden wie Charlie is: een meisje. 

 W Op welke manier zou de film veranderen indien we het hele 
verhaal volgden door de ogen van één personage? Hoe 
zou het resultaat er uitzien als alles uitsluitend was gefilmd 
vanuit het perspectief van Charlie? Of vanuit het perspectief 
van mama, papa, of de oudere zus?
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://www.youtube.com/watch?v=qTUZ4QKlW-Y&index=14&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&t


Deze filmpjes geven inzage in het leven van  
vrouwelijke en mannelijke modellen die hun  
androgyne look omhelzen. bespreek de volgende 
uitspraken in de les: 

 W ‘Ze moeten er een label opplakken. En dat begrijp ik niet.’ 

 W ‘Je moet geen man zijn om kort haar te hebben en 
mannenkleren te dragen.’ 

 W ‘Ik hou ervan dat er verwarring ontstaat.’ 

 W ‘Het is geweldig om je bij aanmoedigende mensen te 
bevinden die je niet in een ander doosje proberen te 
stoppen.’ 

 W ‘Ik denk niet dat ik de hele tijd gelimiteerd moet zijn tot één 
ding.’ 

 W ‘Wees trouw aan jezelf. Het is moeilijk maar omring jezelf 
met mensen die je steunen en van je houden.’

 � op het Pinterest-prikbord vind je allerlei extra  
materiaal verzameld over gender en kledingstijl.

Gebruik van kleur en licht
 � Herbekijk de korte scène waarin Charlie afscheid 

neemt van eve voor zijn afspraak met de begeleider. 

 W Wat valt je op aan de kamers van broer en zus? 
 
de scène bestaat uit één shot dat erg lang aangehouden 
wordt en waarin het contrast tussen beide slaapkamers 
erg zichtbaar wordt. Charlie’s kamer is grotendeels blauw, 
eve’s kamer is vooral roze.

 W Zag je iets veranderen in die kleuren naarmate het verhaal 
vorderde?  
 
de kleuren van Charlie’s kamer evolueren mee met 
verhaal: hoe verder Charlie staat in haar transitie, hoe meer 
roze en zachte kleuren haar kamer krijgt.
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https://www.youtube.com/watch?v=YWpr9XvVt1g&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&index=16&t
https://www.youtube.com/watch?v=uzWXktn-dS8&index=14&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB
https://www.pinterest.com/jefindeklas/just-charlie/
https://www.youtube.com/watch?v=j-l--hv-xNM&t=0s&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&


 W Welke kleur heeft jouw kamer en heb jij die zelf gekozen? 
Hoe zit het met de rest van de inrichting van jouw kamer? 
Wat kom je over jouw identiteit te weten aan de manier 
waarop jouw kamer is ingericht? Kan je meteen zien dat het 
om een jongens- of meisjeskamer gaat? Hoe? 

 W Vinden jullie dat blauw bij jongens hoort en roze bij 
meisjes? Op welke manieren vind je dat nog terug in onze 
maatschappij?

 � Vergelijk de scène waarin Charlie een hak  
uitprobeert in de trouwwinkel met de scènes erna, 
aan het voetbalveld en in de auto.

 W Wat is er aan de hand met het licht? 
 
in de eerste scène is het licht oranje, warm en helder. 
Samen met de tedere muziek creëert het een aangename, 
bijna sprookjesachtige sfeer. in de scènes die erop volgen 
is het beeld  eerder grijs met groene tinten en lijkt de wereld 
nogal druilerig. 

 W Welk gevoel krijg je bij elk van die scènes? 

 W Welk effect denk je dat de regisseur wilde bereiken door de 
verschillende scènes zo in beeld te brengen?

  
 door de ene scène warm en helder te maken en de  
 andere kil en druilerig, voelen we aan het beeld hoe de  
 gemoedstoestand van ons hoofdpersonage verandert. 
 Wanneer Charlie omringd wordt door vrouwelijke spullen,
 haalt ze haar hart op. maar wanneer ze de druk van 
 vaders aanwezigheid voelt, wordt Charlie gefrustreerd en  
 somber.

Hoe zou een film eruit zien als jij de kleuren en de 
belichting kon bepalen? Neem zelf een scène op en 
neem de app instagram erbij. Ga aan de slag met de 
filters. Maak een versie donker, een andere licht, en 
weer een andere zwart-wit. Verandert je gevoel bij 
het filmpje? Welk gevoel overheerst bij welke filter?  
 
Neem een kijkje op de Twitteraccount Cinema  
Palettes, die de kleurpaletten van verschillende films 
uiteenzet en mooi op een rijtje plaatst. in dit artikel  
werden alvast 25 indrukwekkende voorbeelden bij 
elkaar gesprokkeld.
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https://www.youtube.com/watch?v=LDSEbvckY4o&index=16&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB
https://www.youtube.com/watch?v=et2Xaaz2_DI&list=PLdKaY1_rO61Y9v3cO_yoVDZ5M0Fn1jbFB&
https://www.instagram.com/
https://twitter.com/CINEMAPALETTES
https://twitter.com/CINEMAPALETTES
https://airows.com/culture/color-palettes-from-famous-movie-scenes


Neem zeker een kijkje op het prikbord van Just Charlie. 
Je vindt er filmstills en inspiratie voor bij de opdrachten en 
extra verdieping rond het transgender thema.
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JEF wil kinderen 
en jongeren  
filmwijs maken.  
ontdek hieronder 
de mogelijkheden 
om je leerlingen 
film op een  
actieve, creatieve 
en kritische  
manier te laten 
beleven.

Meer film?
Kortfilm in de klas

Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en peda-
gogisch interessante kortfilms op een online platform. De films 
spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten naadloos aan 
bij de leerdoelen en VoeTen. 
 Film en bespreking passen handig binnen één lesuur.  
er zijn titels voor alle leeftijdscategorieën, telkens voorzien van 
een lesfiche. Een film aankopen (downloaden) kost slechts €4  
en daarna kan je de film onbeperkt bekijken. meer info

Focus Franse Film
We nemen jaarlijks zes Franstalige films op in ons schoolaanbod. 
Bij elke film is er in de algemene lesmap ook een Franstalige fiche 
toegevoegd voor de lessen Frans. meer info

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken 
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. meer info
 of raadpleeg ons programmatieteam met gerichte vragen: 
Vraag naar filmadvies via info@jeugdfilm.be

de Filmclub
Zin om een filmclub op te starten op school voor je leerlingen? 
leden genieten wekelijks op school, na de lesuren van een  
zorgvuldig gekozen aanbod kwaliteitsfilms.  
 als begeleider van de Filmclub krijg je een plug & play 
filmpakket aangereikt, net als tips en tools om de vertoningen  
in goede banen en plezante bochten te leiden. 
www.defilmclub.be
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/kortfilmkanaal
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/focus-franse-film
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film
mailto:info%40jeugdfilm.be?subject=
www.defilmclub.be


JEF biedt  
meer dan film!

JEF biedt talloze mogelijkheden  
tot extra beleving.

Workshops
Experimenteer, creëer en beleef film op een actieve en kritische  
manier met de hele klas. op jouw school of in het naburige 
cultuurcentrum. meer info

masterclasses 
Breng een ervaren professionele filmmaker naar jouw klas. Vanuit 
de eigen filmpraktijk zorgt hij/zij voor een persoonlijke en actieve 
workshop. Laat je inspireren en creëer! 

Q&A bij een filmvertoning
Vraag raak en kom alles te weten over het productieproces. bij 
sommige films kan je een lid van de filmploeg uitnodigen voor een 
nagesprek in de klas of in de bioscoopzaal. meer info

Vorming of nascholing rond film
JEF deelt graag zijn jarenlange expertise. In onderlinge samen-
spraak wordt een programma opgesteld, aangepast aan de  
specifieke noden en wensen van de deelnemers. meer info

installaties 
experimenteer in een audiovisuele speeltuin. de installaties 
nodigen uit om vrijblijvend te komen spelen met audiovisuele 
media. Te boeken voor op jouw evenement of school. bekijk onze 
installaties hier.
 JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? 
Een originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een  
ongewone locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor 
meer informatie. 

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Ze 
krijgen hun eigen stek: het YouTube-kanaal bundelt handige  
tutorials die door jonge filmmakers werden gemaakt. En op de 
JEF makers-pagina vinden jonge filmfans (en leerkrachten) 
allerlei handige website en apps.
 Heb je met de klas of op de academie een film gemaakt? 
Of heb je een jonge filmmaker in jouw groep? Stuur het resultaat 
dan zeker in voor de JEF makers selectie. Wie weet wordt dit 
filmpje wel getoond op een echt cinemascherm. meer info

JEF festival
Jaarlijks kan je in de krokusvakantie terecht op ons festival in 
antwerpen, brugge, Kortrijk en Gent. Je ontdekt er als leerkracht 
de nieuwste films en een geweldig medialab! In Antwerpen kan 
je er ook intekenen met je klas in een periode voor de kerst- of 
krokusvakantie! Maak je leerlingen warm om zich kandidaat te 
stellen voor de kinderjury in antwerpen of brugge. meer info
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/qanda
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/installation
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