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LESMAP
Met de lesmap bij Le Nouveau kun je vlot aan de slag in de klas. We zoomen 
in op de productie van de film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven 
ook interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt doorspekt met 
weetjes, vragen en methodieken. 

afspeellijst
Bij Le Nouveau is een uitgebreide afspeellijst 
beschikbaar op YouTube, met beelden van 
de making-of, interview- en filmfragmenten. 
Deze fragmenten vormen de basis voor de 
filmbespreking.   

Bekijk zeker ook het 
prikbord op Pinterest met 
allerlei leuke, visuele en 
interessante elementen 
die je kan koppelen aan 
de filmbespreking.

DOELGROEP:  2e, 3e en 4e middelbaar

Deze film maakt deel uit van de reeks Focus Franse Film. Bij elke film is er 
naast deze lesmap ook een Franstalige pedagogische fiche voor gebruik in de 
lessen Frans!

focus
FRANSE FILM

LE NOUVEAU

https://nl.pinterest.com/lessenihdonker/le-nouveau/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61Zzhcggw7tbE1-9ZBFfXZrC
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FILMFICHE
SYNOPSIS
Hoe maak je jezelf populair? Op zijn nieuwe school in Parijs heeft de verlegen 
tiener Benoît moeite zijn plaats te vinden. Hij moet kiezen tussen het populaire 
groepje ‘cool kids’ of de nerds met wie hij zich te pletter amuseert. Op zoek 
naar zelfvertrouwen en een vriendinnetje doet hij een paar behoorlijk domme 
dingen. Ontdekken wie je echte vrienden zijn is nog niet zo makkelijk.

TECHNISCHE KAART
Een film van Rudi Rosenberg 
2015, Nederlands ondertiteld, 81 min.

Regie, scenario en dialogen Rudi Rosenberg  
Camera    Nicolas Loir 
Montage   Julie Lena 
Muziek    Jonathan Morali 
Casting    Amélie Langrange 
Producent   Eric Zaouali 
Distributie    Lumière Distributie 
Cast    Réphaël Ghrenassia (Benoît), Joshua  
    Raccah (Joshua), Géraldine Martineau  
    (Aglaée), Johanna Lindstedt (Johanna),  
    Max Boublil (Greg), Guillaume Cloud  
    Roussel (Constantin), Eytan Chiche  
    (Charles), Gabriel Nahum (Gabriel) 
 
uit de pers
> “Aanstekelijk en verfrissend!” (De Filmkrant)
> “Misschien is Le Nouveau te bescheiden om op te vallen naast de bombast van 
al die andere puberfilms maar op Cinekid zagen ze het wel. Daar won de film 
de prijs voor de Beste Jeugdfilm en de Movie Zone Cinekid Award.” (Filmkrant)
> “Een schoolvoorbeeld van een film over pesterijen en buitenbeentjes, vol 
herkenbare situaties, knotsgekke personages en overtuigende tieneracteurs.” 
(Vertigo) 

TRAILER
Bekijk de trailer van de film met je klas voor je naar de film vertrekt. Zo krijgen 
de leerlingen een idee wat ze van de film kunnen verwachten.

https://www.youtube.com/watch?v=Lrbvgd1x6i8&index=1&list=PLdKaY1_rO61Zzhcggw7tbE1-9ZBFfXZrC
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h1. achter-
grondinfo
1 > regisseur rudi rosenberg 
brengt tieners zwierig in beeld

“Het vergt lef om een film te maken over moderne tieners waarin niemand alcohol 
drinkt of drugs gebruikt, waarin de feestjes braaf zijn en sociale media geen rol 
spelen. De Franse regisseur Rudi Rosenberg werd er door zijn hoofdrolspelers, 
allemaal 13 à 14 jaar, op aangesproken. Het wordt niks met deze film, vertelden 
ze hem; zelfs de muziek is saai. Gelukkig voor Rosenberg verstomde de kritiek 
nadat de acteurs het eindresultaat hadden gezien.” Uit de Volkskrant

-Rudi Rosenberg (°1979) is een creatieve duizendpoot in de Franse film- en 
televisiewereld. Hij was al te zien in verschillende kort- en langspeelfilms als 
acteur (o.a. Le Tango de Rachevski) en in talloze televisieseries. Daarnaast werkt 
hij vaak als producent, scenarist én regisseur.  Een overzicht van zijn filmwerk 
vind je op IMDB. 

-Rudi Rosenberg regisseerde eerder al twee kortfilms (13 ans, Aglaée) 
waarin tieners centraal staan. Voor Le Nouveau greep hij terug naar ditzelfde 
universum. Dit is zijn eerste langspeelfilm.

-Hij vindt tieners een heerlijke doelgroep om in beeld te brengen omdat 

ze zo ontwapenend zijn bij het uiten van gedachten en gevoelens. Zeker op 
de leeftijd van de personages in de film die in een overgangsfase zitten van 
kind naar jongvolwassene, waarin je dan nog behoorlijk veel contrasten vindt. 
Sommigen hebben nog knuffels en speelgoed (of zuigen nog op hun duim, 
cfr. Joshua!), anderen organiseren hun eerste feestje en roken sigaretten. Die 
contrasten zijn duidelijk aanwezig in de film.

-Het valt op dat de tieners erg centraal in de beeld komen, de volwassen 
personages zijn eerder figuranten. Tenzij dan Benoîts nonkel Max, maar hij is 
dan ook geen typische volwassene…

-Bij het uitschrijven van de dialogen en het typeren van de tienerstijl probeerde 
de regisseur er een tijdloos karakter aan te geven. Woordgebruik, bepaalde 
sociale media en ook kledij zijn tijdelijke hypes; die wou hij dus vermijden. 
Wat wél tijdloos is, is de drang om erbij te horen, zich te ergeren aan situaties 
thuis of op school, nieuwe vriendschappen en vooral... samen kattenkwaad uit 
te halen! 

-De film moest een breed publiek aanspreken, ook volwassenen die er hun 
eigen jeugd in herkennen. De scène waarbij Benoît en Constantin ingetaped 
worden, is al vaker gebruikt in films en wérkt nog steeds op de lachspieren! 
Voor de muziekkeuze werd ook breed geselecteerd, je hoort zowel Ray Charles 
als David Guetta.  

http://www.imdb.com/name/nm0742323/#actor
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Beeld uit Fucking Åmål, terug te vinden in de databank van Lessen in het donker. 

-Rosenberg haalde inspiratie voor zijn film bij o.a. La Boum van Claude 
Pinoteau, Fucking Åmål van Lucas Moodysson, L’esquive van Abdellatif 
Kechiche, de films van Larry Clark (Kids, Bully, Ken Park) en Les doigts dans la 
tête van Jacques Doillon.

Rudi Rosenberg: “Het hoofdpersonage Benoît is gedeeltelijk vanuit mijn 
eigen vroegere leefwereld ontstaan, het gevoel van de nieuwkomer te zijn én 

verlegen te zijn is heel herkenbaar.” 

2 > filmgenre: 
coming of age en komedie
In een ‘coming of age-verhaal’ staat de ontwikkeling van het hoofdpersonage 
centraal. Meestal in zijn tienerjaren komt hij meer te weten over zichzelf en de 
mensen rondom zich. Dat is bij deze film duidelijk het geval bij Benoît die op 
het eind van de film een stuk sterker in zijn schoenen staat door de ervaringen 
die hij opdeed.

Verder is Le Nouveau ook vooral een komedie, want de film is doorspekt met 
grappige scènes waarbij de regisseur geen clichés uit de weg gaat. De grappende 
en grollende personages met hun ontwapenende stijl en vaak hilarische 
dialogen trekken je als kijker makkelijk mee…

3 > sfeervolle filmset:
bekijk de making of

Wist je dat… 

-de beugel van Constantin eigenlijk nep is? De acteur kreeg speciaal voor zijn 
rol een beugel aangemeten omdat dit zijn personage nog meer versterkt. In het 
echt ziet hij er hélemaal niet uit als een nerd. 

-dat de scène met de taart op het feestje een uitdaging was? Bij de repetitie 
was het meisje met haar hoofd op de tafel gebotst. Vervolgens werden kussens 
aangebracht!

-de Zweedse actrice zich vaak alleen voelde op de set? Dat kwam omdat ze 
geen Frans kent.  Toch deden de andere acteurs hun best om af en toe wat 
Engels met haar te praten.

Bekijk de making of van de film met je klas! (speelduur circa 13 min.)

Daarin komen bovenstaande weetjes aan bod, worden alle acteurs voorgesteld, 
krijg je beelden vanop de filmset te zien, zie je hoe de acteurs met elkaar 
en met de regisseur dollen tussen de opnamen door en zie je beelden in de 
schminkkamer.  

Je krijgt een goeie impressie van deze filmproductie, die intens maar zeer 
leuk was. De Franse taal is niet altijd even duidelijk, maar de beelden 
spreken voor zich!

https://www.youtube.com/watch?v=Hc04LG5Z8oc&index=2&list=PLdKaY1_rO61Zzhcggw7tbE1-9ZBFfXZrC


5

h2. 
INHOUDELIJK

1 > herkenbaar verhaal
Benoît is een jonge puber, die met zijn ouders van Le Havre naar Parijs verhuist. 
Als dertienjarige op een nieuwe school je weg vinden, is niet makkelijk. Zeker 
niet wanneer je zoals Benoît verlegen bent. Hoe maak je vrienden? Hoe 
voorkom je dat je het pispaaltje van de klas wordt? Met wie moet je aanpappen 
en met wie niet?

Een andere regisseur had Benoît misschien laten verzuipen in een 
bikkelharde puberwereld, maar de Franse acteur en regisseur Rudi 
Rosenberg pakt het realistischer aan. Benoît is de gids die ons door de 
biotoop van een middelbare school voert, waarbij Rosenberg de nadruk 
legt op de veranderlijke onderlinge verhoudingen. Wie vandaag een vriend 
is, kan morgen een sukkel zijn omdat hij foute schoenen draagt. Allianties 
worden even makkelijk gesloten als opgezegd. Verliefdheden houden op. 
Pijnlijk? Zeker, maar niet desastreus. Het cliché dat volwassen worden gepaard 
gaat met blauwe plekken maar ook met veel lol, levert een aanstekelijk bitterzoet 
drama op. (Bron: Filmkrant.nl)

Vragen voor je met de klas naar de film vertrekt

-Herinner jij je een situatie waarbij je de ‘nieuwe’ van de groep was (nieuwe 
school of ergens anders)? Ergens waar je niemand kende, en verplicht was 
nieuwe banden aan te halen?  
-Herinner jij je nog je eerste schooldag op de middelbare school?  
-Wat verwacht je van deze Franse film?

Startopdracht na de film:  Welke situatie of scène was voor jou de…

Maak een inventaris van de eerste impressies en scènes uit de film die zijn 
blijven hangen bij de leerlingen. Laat de leerlingen heel kort een antwoord 
noteren op onderstaande vragen.

Welke situatie of scène was voor jou de… 
…de meest herkenbare? 
…de meest ongemakkelijke? 
…de grappigste? 
…de meest geloofwaardige? 
…de minst geloofwaardige?

2 > de belangrijkste personages 
op een rijtje
De grote kracht van Le Nouveau zit hem in de herkenbaarheid van de 
emoties van de tieners, en hoe goed die voelbaar worden. Bijvoorbeeld de 
onhandigheid van de in eerste instantie timide Benoît, die contact probeert te 
leggen met zijn leeftijdgenoten maar niet weet hoe. Of zijn machteloosheid als 
hij gepest wordt. Daartegenover staat de pure euforie die hij ervaart tijdens de 
opbloeiende vriendschap met Johanna, stiekem het meisje van zijn dromen. 
Leuk zijn ook de momenten waarop hij loslaat om populair of geaccepteerd 
te worden door de rest van de school, waardoor hij niet alleen plezier beleeft 
met zijn vrienden maar ook met meer zelfvertrouwen en zelfrespect juist 
populairder wordt. (Filmtotaal.nl)

Op de afspeellijst staan verschillende scènes uit de film, gekoppeld aan de 
acteeropdracht in Hoofdstuk 3. Je kan de fragmenten ook bekijken bij het 
bespreken van de personages!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61Zzhcggw7tbE1-9ZBFfXZrC
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Je kan Benoît omschrijven als het meest normale 
personage van de film. Benoît komt aan als 
nieuweling in de klas en valt niet meteen op. Hij 
is dan misschien wel verlegen, anderzijds is hij 
toch ook assertief en slim genoeg om zich snel in 
een nieuwe context te wentelen. Hij is het centrale 
personage in de film.

Net als Benoît is Aglaée nieuw op school, maar 
door haar typische manier van bewegen valt zij 
extra op en kan zij gegarandeerd rekenen op 
gegniffel achter haar rug. Haar handicap heeft haar 
kennelijk snel volwassen gemaakt, want zij weet 
zich beter en sneller aan te passen dan Benoît.

Joshua is misschien wel de meest zonderlinge figuur 
van het groepje. Zijn redeneringen zijn vaak erg 
naïef en hij is niet de meest vlotte communicator. 
Hij heeft tal van vreemde gewoonten: hij knipt zijn 
eigen haar, maakt allerlei lijstjes à la “Mensen over 
wie ik slechte gedachten heb”, drinkt soms cola uit 
een bord, hij duimt nog in bed… .

En dan is er Constantin, die eerder overkomt als 
een 40-jarige als je hem hoort praten. Hij is een 
ongelofelijke betweter. Hij ziet er ook uit als een 
echte nerd met zijn ouderwetse hemden in de 
broek, brilletje en beugel. Hij stelt zich ieder jaar 
kandidaat als klassenvertegenwoordiger, maar 
werd nog nooit verkozen. Hij beseft zelf maar half 
dat anderen hem vaak uitlachen en belandt vaak in 
gênante situaties. 

Dan is er ook de lieve en timide Johanna, een nieuw 
meisje uit Zweden dat evenveel verloren loopt als 
Benoît tijdens die eerste schooldagen. Voor haar is 
het taalverschil een grote barrière. Johanna is blij 
met het contact met Benoît maar toch verliezen 
ze elkaar uit het oog. Benoît voelde vlinders in de 
buik, terwijl dat bij Johanna niet het geval was.

De luidruchtige Charles en zijn bende vinden 
zichzelf geweldig en profileren zich als de 
sfeermakers van de klas. Ze lachen zich vaak te 
pletter met hun eigen grappen en kunnen het 
niet laten anderen belachelijk te maken. Hoewel 
dit vaak tot gênante situaties leidt, is het nooit erg 
kwetsend of verregaand. Sommige leerkrachten 
gedogen zelfs hun gedrag …

Nonkel Greg is in de film de enige volwassene die 
een belangrijke rol speelt. Alle andere volwassenen 
zijn eerder figuranten. Hij is als volwassene echter 
ook een buitenbeentje want hij heeft het niet erg 
op met regels en conventies en is eigenlijk ook nog 
een half kind. Hij stimuleert Benoît om een feestje 
te geven en geeft hem en zijn vrienden tips om zich 
assertiever op te stellen naar anderen toe.

Benoît slaagt er niet in de knappe Johanna voor zich te winnen (zij sluit 
zich aan bij de bende populaire jongens), en ontwikkelt sympathie voor 
de groep buitenbeentjes van de klas. Met hun flauwe moppen en pittige 
karakters is er altijd wel iets te beleven. Er heerst een zekere solidariteit 
onder hen omdat ze wéten dat ze de outsiders zijn. 
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Opdracht: bespreek de personages aan de hand van de filmposter

Je vindt de filmaffiche ook op de Pinterestpagina terug, bv. voor projectie op een digibord.

Startvragen voor de leerlingen 
- Hoe zou je de karakters omschrijven op basis van hun uiterlijk/kledingstijl? 
- Zegt de houding (pose) van de personages iets over hun onderlinge relaties in 
de film? (bv. Johanna staat iets verder van de andere vier (ze houdt afstand, 
kiest voor de andere bende), Constantin en Aglaée staan dicht bij elkaar en 
Constantin raakt Aglaée aan (ontluikende verliefdheid), Joshua staat achter 
Benoît (je beste vriend staat – figuurlijk – ook achter jou).

Vragen over de leefwereld van de personages  
-Vergelijk de leefwereld van de personages in de film met je eigen school en 
leefwereld. Wat is het zelfde, wat is er anders?  
-Welke twee groepen merk je op in de film? Hoe zou je ze omschrijven? 
-In welke groep past Benoît volgens jou het best? Waarom kiest hij voor de groep 
buitenbeentjes? Hij zou toch ook bij de populaire jongens kunnen passen? 
-Wanneer ben je in klas ‘populair’ en wanneer een ‘nerd’ of ‘loser’? Wanneer ben 
je ‘normaal’?  
-Is er sprake van pesten in de film? Of is het eerder plagen? Herken je dit gedrag 
ook in jouw klas?  
-Hoe evolueert de vriendschap tussen Benoît en Johanna?  
-Hoe hebben de leerlingen het einde van de film ervaren? Hadden ze op een 
ander einde gehoopt? Wat als dit een typische Hollywoodfilm was? Zouden 
Benoît en Johanna dan een koppel vormen?

“Het draait niet zo uit, en dat maakt deze film ook net zo écht. Zowel het 
verhaal als de personages zijn authentiek en daarin zit de kracht van de 

film.” (Michael Borghgraef, leerkracht S.O.)
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3 > moraal van het verhaal: 
wees jezelf

De film vertelt geen grootse verhalen aan de kijker, maar schetst eenvoudigweg 
de evolutie die Benoît doormaakt in zijn nieuwe school. Hij stelt vast dat in 
een bepaalde groep cool zijn minder belangrijk is dan je goed voelen. Ook al 
is die groep niet die van de populaire jongens, integendeel… Het belangrijkste 
is dat je jezelf bent, en authentiek blijft.

Vragen voor de leerlingen 
-Wat is volgens jullie de boodschap voor de kijker? Heb je er iets uit geleerd voor 
jezelf? 
-Wie zijn volgens jou de sterke karakters in de film? Omschrijf waarom en 
verwijs eventueel naar scènes uit de film.  
-Vind je dat moeilijk, jezelf zijn?  
-Kan je iemand helemaal beoordelen op zijn uiterlijk?  
-Hoe belangrijk is een eerste indruk? Heb je vaak iemand verkeerd beoordeeld 
na de eerste indruk? -De tieners in de film zitten in een fase waarin ze vaak nog 
deels kind zijn en zich deels als volwassenen willen of kunnen gedragen. Welke 
voorbeelden kan je aanhalen uit de film?  
-Hoe ervaar je dit bij jezelf? Wil iemand daar iets over vertellen? (Dit kan gaan 
om handelingen, hobby’s, verantwoordelijkheden, (on)vrijheden…)

Opdracht rond identiteit: fotoshoot

Laat elke leerling thuis een foto maken van vijf objecten/kledingstukken die 
voor hem/haar belangrijk zijn of die zijn/haar persoonlijkheid beklemtonen. 
De leerkracht projecteert de foto’s random op het smartboard. Kan de 
klasgroep raden welke foto bij welke leerling hoort?

Hoe denk je dat anderen jou zien?

Tieners zijn heel erg bezig met hun uiterlijk en de indruk die ze maken op 
leeftijdsgenoten. Ze zitten in volle ontwikkeling van hun sociale identiteit en 
dat maakt ze vaak onzeker.

Meer info daarover kan je lezen via deze link. 
Korte link naar de site: http://goo.gl/VtGwcF

#DontJudgeChallenge

Bekijk deze blog met je leerlingen! Daarop staan filmpjes van jongeren die 
transformeren van extreem lelijk naar extreem knap. Dit in het kader van de 
Don’t Judge Challenge. Wat vinden je leerlingen hiervan? Begrijpen ze de 
boodschap, vinden ze dit een leuke challenge? Hebben ze zin om dit zelf ook 
eens te doen? Zien ze er de humor van in? 

http://www.centrumjeugdengezin-maasland.nl/12%20jaar%20en%20ouder%20puberteit.html
http://goo.gl/VtGwcF
https://www.buzzfeed.com/krishrach/teens-are-taking-a-stand-against-the-dontjudgechallenge-that?utm_term=.dfL3ojono#.uanM0J0B0
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4 > filmtip: ninnoc

Deze film past perfect bij de thematiek van Le Nouveau en kan een interessante 
aanvulling zijn bij de bespreking.

In deze korte documentaire (19 min.) komt Ninnoc aan het woord. Ze heeft 
het moeilijk in de groep. Ze wil zich niet zomaar aanpassen, maar is ook bang 
om uitgesloten te worden. Als kijker krijg je een ontroerende getuigenis van 
een meisje dat van school veranderde wegens pestgedrag en opnieuw worstelt 
om een plek te vinden in de groep.

De vraag die ze zichzelf ook stelt, is ‘Wat is normaal zijn eigenlijk?’.  Een 
interessant uitgangspunt voor een gesprek.

Je kan de film aankopen via ons kortfilmkanaal op Vimeo (4 euro), er is ook 
een lesfiche beschikbaar.

Scroll ook door naar onder. Er staat namelijk ook kritiek op te lezen. Het zou 
net mensen met een huidaandoening, lelijke tanden e.d.m. beschimpen. Ga in 
gesprek met je klasgroep! 

Korte link naar de blog: goo.gl/cigckR

https://vimeo.com/channels/kortfilmindeklas
goo.gl/cigckR
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h3. 
filmtechnisch
Dat regisseur Rudi Rosenberg maandenlang over de casting deed is niet 
voor niets geweest, want de rolbezetting is perfect. Dat het spel zo naturel 
en spontaan oogt, is het resultaat van keihard werken. 

1 > verloop van casting en de 
opnamen
-Tijdens het schrijven van het script werd ondertussen gezocht naar de 
geschikte acteurs. De regisseur had een afspraak met de producenten: als de 
acteurs niet goed genoeg waren, zou het project alsnog afgeblazen worden. 
Zo belangrijk waren zijn acteurs dus. Er werd tot op het laatste moment 
gezocht naar een goede acteur voor de rol van Benoît.

-De casting duurde in totaal 10 maanden en er werd vooral gezocht naar 
tieners zonder acteerervaring. Er werden zo’n 30 castingagenten ingezet die in 
Frankrijk, ook België en Zweden op zoek gingen naar geschikte acteurs, heel 
vaak ook via scholen. Op die manier passeerden zo’n 5000 tieners de revue. 
Er werd bewust gezocht naar tieners die een wat rebelse aard hadden (vaak 
ook zittenblijvers, of zelf jongeren die geschorst waren van school). 

-De opnameperiode die erop volgde was heel pittig en intens. Voor de 
acteurs was Rudi Rosenberg als een grote broer maar het was nodig om af en 
toe streng te zijn. Gelukkig luisterden de acteurs meestal wel. 

-Om alles zo spontaan mogelijk te houden liet de regisseur de cameraman 
vaak onophoudelijk filmen. Zo waren sommige beelden van repetities beter 
dan de opnamen zelf waarin ze té veel geregisseerd werden en dus geen 
ontspannen indruk gaven. De acteurs kregen vaak de kans om te improviseren 
met de dialogen. De lachbuien en gekke scènes waren vaak ook een gevolg van 
improvisatie en zijn dus ook spontaan en écht.  

-Het eindresultaat geeft de indruk dat alles heel vlot en vanzelf ging. De 
montage was echter een helse klus, want er werd in totaal voor 250 uur aan 
beeldmateriaal geschoten.  

De sfeer op de filmset kan je zien in de making of op de afspeellijst van Le 
Nouveau.

Vragen voor de leerlingen 
-Wat vond je van de acteurs? Vonden ze hen overtuigend, grappig of net niet 
goed? 
-Voor wie had je sympathie, voor wie niet? 
-Welke rol zou jij graag vertolken in deze film?

https://www.youtube.com/watch?v=Hc04LG5Z8oc&index=2&list=PLdKaY1_rO61Zzhcggw7tbE1-9ZBFfXZrC
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2 > opdracht: acteertalent in de 
klas?
Hierboven staat omschreven dat héél veel tieners deelnamen aan de casting 
voor de rollen van de hoofdpersonages. Beeld je in dat jullie ook deelnemen! 
Voor welke rol zou jij je kandidaat stellen? Voor een casting worden vaak 
enkele moeilijke of delicate scènes geselecteerd. Zo weet de regisseur snel wie 
talent heeft.

Op de afspeellijst van de film vind je enkele scènes uit de film die de 
leerlingen kunnen naspelen.

-Benoît probeert een eerste gesprek aan te knopen in zijn nieuwe klas  
-Sfeer in de klas met Charles als centrale figuur  
-Verlegen gesprek met Johanna  
-Gesprek tussen Aglaée en Constantin in de douche  
-Gênante scène met de taart op feestje van Astrid  
-Gekscheren in de keuken met alcoholvrij bier  
-Liefdesverklaring voor Johanna 

Via de dvd van de film kan je nog andere scènes selecteren.

Bespreek de scènes op voorhand met je leerlingen: Waarom is deze scène 
belangrijk voor de film of waarom is het een moeilijke scène om te vertolken 
voor de acteur, denk je? 

Neem als leerkracht de rol van de regisseur op en laat de leerlingen in kleine 

groepjes (afhankelijk van het aantal rollen) een scène uitwerken. Voorzie op 
voorhand tijd om de dialogen kort voor te bereiden, maar laat ook ruimte voor 
improvisatie tijdens het acteren.

Als je de opdracht wil uitbreiden, kan je ook een cameraman voorzien en één 
van de leerlingen de rol van regisseur laten opnemen.

Rolverdeling

-De regisseur geeft aanwijzingen aan de acteurs, stuurt bij waar nodig, zorg dat 
de acteurs zich op hun gemak voelen…

-Als cameraman gebruik je je smartphone of echte camera en zoek je een 
geschikt camerastandpunt (wie en wat wil je zoal in beeld? Wil je inzoomen op 
één bepaalde acteur? Denk daar op voorhand over na).

-De acteurs denken na over de rol die hen ligt. Neem wat tijd om je voor te 
bereiden, in te leven, te zoeken naar bepaalde karaktertrekken/uiterlijkheden/
typische uitspraken voor je personage.

Tip: Is dit een opdracht in de Franse les? Dan kan je je leerlingen ook vragen 
die in het Frans uit te voeren.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdKaY1_rO61Zzhcggw7tbE1-9ZBFfXZrC
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nog meer inspiratie
op pinterest!

Neem zeker een kijkje op het prikbord van Le Nouveau. Daar staan foto’s van 
de acteurs, interviews met de makers, inspirerend materiaal rond het zelfbeeld 
van jongeren, tips voor hoe je je best gedraagt als nieuweling en andere filmtips!

bronnen
http://www.filmtotaal.nl/recensie.php?id=48970#sxYFl438LOPBiHGP.99

http://filmkrant.nl/_titelindex_N/13750

Le Nouveau, Bitterzoete puberwereld, mei 2016, Jos van der Burg

http://www.volkskrant.nl/film/le-nouveau-behandelt-aloude-thema-s-op-
frisse-wijze~a4290620/

http://www.indebioscoop.com/filmrecensies/n/recensie-le-nouveau/

door Cor Oliemeulen

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-172367/
interviews/?cmedia=19559459 (Franstalig)

https://www.youtube.com/watch?v=3ehLy1tdFvA (Franstalig)

https://www.youtube.com/watch?v=Pc1DO_2IQg4 

Zoek je nog meer inspiratie voor de lesomkadering? Neem dan een 
kijkje in het document Verzameling van basismethodieken op http://
lesseninhetdonker.be/lesmateriaal

https://nl.pinterest.com/lessenihdonker/le-nouveau/
http://lesseninhetdonker.be/lesmateriaal
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