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Doelgroep

Pinterest �

1e graad lager onderwijs

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.

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.

Workshop bij de film
Wil je jouw klas diepgaand laten experimenteren met deze
film? Boek dan een filmworkshop van JEF.

In deze lesmap zoomen we 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.

Wie denkt dat het platteland een rustigen plek is, vergist
zich. Elk boerderijdier heeft zijn verhaal te vertellen. De
kuikens denken dat ze vossen zijn, en de vos wil een wolf
zijn. Tijdens deze workshop animeer je een dier op de
boerderij. Is hij/zij boos, of net heel lief? Wat heeft het dier
te vertellen? Maak een kort verhaaltje en verfilm het in
stop-motion. Let op, het is de bedoeling dat de deelnemers
de film De grote boze vos vooraf hebben bekeken.

Afspeellijst �

Meer info:
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop/filmworkshop-bij-de-grote-boze-vos

Lesmap

Bij De grote boze vos en andere verhalen is een uitgebreide
afspeellijst beschikbaar op YouTube met beelden van de
making of, interview- en filmfragmenten. Je kan deze
fragmenten inzetten als rode draad van de filmbespreking.
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Filmfiche
Synopsis
Drie verhalen die zich afspelen in en rond een boerderij op
het Franse platteland. De dieren krijgen er af te rekenen
met grote uitdagingen. Met een vleugellamme ooievaar op
het erf, moeten een eend en een konijn zelf een baby
afleveren. De listige vos lust wel een eitje, maar moet hij
ook de kuikens grootbrengen? En wie bezorgt de dieren
met kerst een cadeautje?
Komische kortfilmcompilatie van de makers van o.a. Ernest
& Celestine. Schaamteloos grappig en uitgelaten, maar
geanimeerd met verbluffend vakmanschap en perfecte
timing. Zorgeloos schateren!

Technische kaart
Een film van Benjamin Renner en Patrick Imbert
BE/ FR, 2016, 83 min, Nederlands gesproken
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In de pers
“Esthetisch zeer mooi: mooie aquarellen die redelijk
minimalistisch zijn.”
– Raphaële Bouchet, Radio Télévision Suisse
“Ludiek en diepgaand. Teder ook.”
– Vincent Adatte, L’Express
“Ik vind het prachtig dat er een link is naar de oude fabels.”
– Vincent Adatte, L’Express

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 David Davidse, de stemacteur van het
varken in de film.

Scenario		
Benjamin Renner, Jean Regnaud
Productie		Damien en Didier Brunner
Muziek 		
Robert Marcel Lepage
Animatie		
Folivari, Patrick Imbert
Stemmencast
Jan Schepens, David Davidse, Gène Bervoets
			
Ruth Beeckmans, Jeroen Maes, …
Distributie 		
JEF
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De tekenervaring van de
regisseur

Hoe het idee voor het verhaal
ontstond

De regisseur, Benjamin Renner, tekent al sinds jongsaf. Omdat hij
als kind nog geen eigen centen had om dure kerstcadeautjes te
kopen voor zijn familie, tekende hij voor iedereen een eigen
stripverhaal! In de strip kwamen toen ook al diertjes voor, die
konden spreken.

Toen Benjamin zes jaar oud was, nam zijn vader hem mee naar
een boerderij met veel kippen. Uit de vele eitjes van de kippen
die daar lagen, konden elk moment kuikentjes komen. Benjamin
vond dit zo speciaal, dat hij graag wilde wachten tot de kuikentjes
kwamen piepen. Maar zijn vader had niet zoveel geduld, die wilde
terug naar huis. Dus vertelde hij aan Benjamin dat ze niet konden
wachten: als de kuikentjes Benjamin als eerste zouden zien als ze
uit hun eitje kwamen, zouden ze immers denken dat hij hun mama
was! Alle kuikentjes zouden Benjamin volgen (want dat doen
kleine kuikentjes), en dat kon toch niet de bedoeling zijn? Deze
dialoog bleef nog lang in zijn hoofd spoken en zo ontstond het
verhaal voor de film waarbij het hoofdpersonage uiteindelijk een
vos werd. Nog spannender!

Hij begon met het tekenen van een konijn, en later kwam daar
een hondje bij, en nog wat later een vos … Tot Benjamin een hele
familie boerderijdieren had uitgevonden, die allemaal een beetje
op mensen leken in hun manier van doen.

verhaal werd eerst uitgebracht in een stripverhaal.
 Dit
Hier kunnen jullie het boek even inkijken.
Zien jullie gelijkenissen met de film? Zien jullie verschillen?
Benjamin vertelde dat het erg moeilijk is om dezelfde grapjes
te maken in een film, als in een boek. Sommige van die grapjes
waren helemaal niet grappig meer als ze verfilmd werden. Daar
werd een mouw aan gepast, dus boek en film zijn niet hetzelfde.
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De Vlaamse stemmen

Het filmgenre

Voor de Vlaamse versie van de film (de oorspronkelijke film is
Frans gesproken) werden allerlei Vlaamse acteurs gevraagd, om
de stemmetjes in te spreken. Zo ook David Davidse, die de stem
van het varkentje inspreekt. In de introfilm zie je David Davidse.

De grote boze vos en andere verhalen is een animatiefilm. De
tekeningen werden niet op papier gemaakt, maar digitaal. Via een
tekentablet en een digitaal potlood ontstaan de figuren en het
decor! Via een speciaal programma worden ze geanimeerd en
ontstaan de bewegingen. Zo hebben de tekenaars of animatoren
een beetje minder werk, en moet niet èlke tekening apart gemaakt
worden.
zie je een animator die wat uitleg geeft over haar
 Hier
werk.

Jan Schepens

David Davidse
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Even recapituleren

De muzische koffer
Deze methodiek is ideaal om met jonge kinderen over de film te
praten. Eenmaal je de doos samengesteld hebt, kan je ze
eigenlijk ook gebruiken om andere onderwerpen klassikaal te
bespreken. Uitleg over deze werkvorm vind je terug op de website
van JEF.

DEEL 1
Laat de kinderen a.d.h.v. het fragment en de still het verhaal van
deel 1 samenvatten. Wat zien ze? Wat gebeurt er? Laat ze
trefwoorden geven, en noteer deze op het bord.
Enkele extra vragen over dit stuk:
WW
WW
WW

Waarom stal de vos de eitjes van de kip?
Waarom denken de kuikentjes dat de vos hun mama is?
Zorgt de vos goed voor de kuikentjes? Hoe probeert hij
voor hen te zorgen?

Laat de creativiteit de vrije loop! Hoe zou dit verhaal nog kunnen
eindigen? Hebben de kinderen ideeën?

Affiche actief bekijken
Toon de affiche van de film op je Digiboard. Je vindt de poster op
het Pinterest-prikbord. Laat de kinderen vertellen welk personage
bij welk verhaal past (maak drie groepen; links, rechts en in het
midden).
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DEEL 2

DEEL 3

We noteren opnieuw enkele trefwoorden over deze still. Wat zien
de kinderen? Wat weten ze nog van het desbetreffende fragment
uit de film? Wat gebeurde voor dit fragment? En erna?

Trefwoordronde: WIE / WAT / WAAR / WELKE SCENE?

Enkele extra vragen over dit stuk:

WW
WW
WW

WW
WW
WW

Hoe kwam het kindje bij de dieren terecht?
De dieren zijn een beetje klungels; op welke manier?
Hoe proberen ze het kindje bij de ouders af te leveren?

Enkele extra vragen over dit stuk:
Waarom zien we twee kerstmannen op deze tekening?
Hoe zijn het varken en de eend in het huis binnen geraakt?
Hoe kwamen ze aan cadeautjes om uit te delen?

En als afsluiter, opnieuw een kleine ‘sequel-ronde’: wie heeft
ideeën voor een verrassend alternatief einde?

Laat ook nu de fantasie een mogelijk ander einde van dit verhaal
bepalen!
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App: woordweb
Ga met de leerlingen in een kring zitten. Het digibord is goed
zichtbaar. Toon hen enkele filmstills en laat ze benoemen welke
dieren zoal te zien zijn. Kennen de kinderen andere verhalen
waarin deze dieren een rol spelen (bv. sprookjes of animatiefilms)?
Vragen voor de leerlingen:
WW
WW
WW

Welke rol spelen de dieren in die verhalen?
Hoe zou je ze omschrijven?
Geef ze een karaktertrek (vriendelijk/verlegen/ braaf/ stout/
ondeugend/ bang/…)

 Bekijk enkele voorbeelden op het Pinterest prikbord.
bekijk samen enkele filmfragmenten op de
 Of
afspeellijst:
WW
WW
WW
WW
WW
WW
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Extra: oude fabels en hun
moraliserende karakter
Laat je klas kennis maken met de oude fabels van Aesopus
(https://www.beleven.org/verhaal/de_vos_en_de_raaf /
https://www.beleven.org/verhaal/de_haas_en_de_schildpad),
om te duiden dat dergelijke dierenverhalen al héél lang bestaan.
Een fabel gaat over het leven van mensen en ook wel over het
leven van dieren. Deze dieren treden dan sprekend en handelend
als mensen op. Een fabel heeft altijd een didactische strekking en
wordt gebruikt om er iets van te leren of als een waarschuwing.
Probeer met de klas de moraal in deze fabels te ontleden. Wat
zou de schrijver bedoeld hebben met het schrijven hiervan?
(Ook bij sprookjes is dikwijls een moraal aanwezig).

Wolf: Roodkapje / De wolf en de 7 geitjes
Varken: De 3 biggetjes
Vos: Reinaert de vos
Hond: Lady en de vagebond
Kat: De gelaarsde kat / De aristokatten
Muis: Mickey Mouse / Ratatouille

Maak vervolgens klassikaal een online woordweb. Door het
maken van een woordweb worden de kinderen zich bewust
van de samenhang tussen begrippen. Een handige site om
een woordweb te maken is www.bubbl.us. Het programma is
eenvoudig en heeft veel mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het
woordweb als afbeelding exporteren. Het is zowel op pc als op
digibord te gebruiken. Ook voor iPad en Android tablets bestaan
er uiteenlopende woordweb-apps.

C

c

Y
Grappige dieren!
In De grote boze vos en andere verhalen spreken en handelen de
dieren als mensen. Dit maakt de filmpjes erg grappig. Laten we
samen kijken naar een fragmentje. Zouden de filmpjes de kijker
iets willen meegeven? Laat de kinderen nadenken over een
eventuele boodschap.
We zitten terug in één grote kring. Gebruik een bal. De leerkracht
rolt de bal naar een leerling. De leerling die de bal ontvangt, geeft
antwoord op een vraag van de leerkracht. Nadien rolt de leerling
de bal door naar een andere leerling. Zo komen alle kinderen aan
bod. (bij sommige vragen kan de bal een paar keer doorgerold
worden omdat meerdere antwoorden mogelijk zijn).
Vragen voor de leerlingen:
WW
WW

WW
WW
WW
WW

Welke stukjes blijven je bij uit dit fragment? Waarop?
Welke gedragingen van de dieren zijn vreemd? Waarom?
(Probeer zowel antwoorden te krijgen over hun bewegingen
die menselijk zijn, maar ook over hun emoties en relaties
onderling.)
Om welk stukje moest je heel hard lachen? Waarom?
Is er een dier dat je aan het lachen brengt?
Zijn de dieren realistisch getekend (afgezien van hun
niet-dierlijke houdingen)? Wat is een beetje vreemd?
Zien de dieren er grappig uit? Welke lichaamsdelen vind je
grappig?

9

Opdrachten
Cartooneske tekenopdracht
Als je goed kijkt, zie je dat de dieren heel grote,
ronde ogen hebben (buiten de kippen), en een grote
mond. Dit maakt hen wel wat grappig.
De kinderen maken een cartoon van zichzelf. Geef
de kinderen elk een spiegeltje en een blad papier.
Geef hen een zwarte stift. Ze tekenen zichzelf, door
in het spiegeltje te kijken (als ze liever eerst met potlood tekenen, kan dat ook). Ze mogen hun tekening
inkleuren. Geef hen daarna een nieuw blad papier.
Op dat blad tekenen ze grote ogen en een grote
mond, net zoals de dieren in de film. Laat ze de ogen
en de mond uitknippen, en op hun tekening plakken.
Zo maken ze een cartoon-versie van hun zelfportret!

We worden actief! Tikspel: Vos kom uit
je hol!
De kinderen veranderen in kuikentjes. Eentje is de
vos en gaat in zijn hol liggen. Die staat aan de
andere kant van de zaal of speelplaats, met zijn rug
naar de groep. De groep stapt naar de vos toe en
roept heel luid: ‚Vos kom uit je hol!‘. (deze zin wordt
steeds herhaald door de ganse groep) De groep
stapt zover mogelijk door tot aan de vos. Als de vos
zich omdraait, loopt iedereen terug naar de startplaats. Degene die door de vos getikt zijn, worden
ook vossen.

C
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Een animatiefilm maken
De grote boze vos en andere verhalen is een animatiefilm, die
niet op papier, maar digitaal getekend werd (dit legden we kort
al uit).

 In dit filmpje kun je zien hoe dat ongeveer werkt.
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De stappen in het tekenproces
Het tekenen van deze film gebeurde in verschillende stappen.
1/ De regisseur, Benjamin Renner, maakte van elk personage
verschillende tekeningen: een tekening van de voorkant, een
tekening van de zijkant, een tekening van de achterkant, een
tekening als het personage neer zit, als het recht staat … Zo zien
de animatoren (dit zijn de mensen die alle tekeningen op hun
computer maken) hoe de regisseur wil dat het personage er uit
ziet.
2/ De animatoren tekenen enkel de personages. Zij zorgen dat de
personages bewegen. Ze kleuren de figuurtjes nog niet in. In dit
stukje van de making-of kun je zien welk werk zij juist doen.
3/ Daarna worden alle personages mooi ingekleurd. Ook dit
gebeurt met de computer! Hier zie je hoe dit gebeurt.
4/ Maar de film heeft naast personages ook nog een decor! Het
decor wordt getekend door nog andere mensen. Dit gebeurt wel
op papier. De tekeningen worden ingekleurd met verf, met aquarel
om precies te zijn. Dat is een speciale schildertechniek, waarbij
héél veel water gebruikt wordt. Hierdoor lopen de kleurtjes een
beetje door elkaar. Je krijgt een beetje hetzelfde effect als je met
waterverf schildert. Benjamin schildert in dit filmpje de vos en de
wolf in met aquarel.
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We laten een tekening
bewegen!
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De tekenstijl analyseren
We bekijken samen deze filmstill. We gaan wat dieper in op de
tekenstijl.

De app Folioscope (kan geïnstalleerd worden op een iPad of een
iPhone). Verdeel de klas in duo’s en laat hen een diertje tekenen
(geïnspireerd op de figuren uit de film), dat ze heel simpel kunnen
animeren. Vraag hen om het diertje kort te laten bewegen, maar
ook zijn snuit mag wat veranderen: de mond kan open en toe
gaan, de ogen kunnen knipperen …
twee voorbeeldfilmpjes die met deze app
 Bekijk
werden gemaakt.

Vragen voor de leerlingen:
WW
WW
WW
WW
WW
WW
WW

Wat zien jullie op de tekening?
Is de tekening ingewikkeld?
Hoe is de tekening opgebouwd? (simpele, zwarte lijnen;
niet overal even dik, soms onderbroken, die ingekleurd
worden met zachte kleuren; schaduwen te zien)
Hoe ziet de achtergrond er uit?
Welke kleuren zien we? Zijn deze fel, of een beetje flets?
Lijkt de tekening geschilderd, of met potlood ingekleurd, of
met stift?
We leggen de filmstill even naast een tekening uit het boek.
Wat zijn de verschillen? (geen decor, enkel personages)
Zijn de kleuren hetzelfde?
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Vergelijk de filmstill ook kort met andere illustraties op het
Pinterest prikbord. Vergelijk de lijnvoering, de kracht van de
kleuren, de manier van inkleuren … Welke tekeningen spreken de
kinderen het meeste aan? Waarom?

Aquarellen
We gaan zelf aan de slag met aquarel!
Elke leerling krijgt, zoals Benjamin Renner het
voordeed, een (watervast) zwart stiftje, aquarelverf
(of waterverf, of aquarelstiften), een potje water, en
een stevig blad tekenpapier.
Elk kind kiest een scène uit waar hij/zij erg vrolijk van
werd, en probeert deze te tekenen. Voorzie indien
nodig enkele tekeningen op het smartboard/bord als
houvast. Ze tekenen eerst met potlood, en als ze
tevreden zijn over hun tekening, overtrekken ze de
potloodlijnen met het zwarte stiftje. Daarna mogen ze
met aquarelverf hun tekening inkleuren.
Leg eerst klassikaal even uit hoe aquarelverf werkt;
toon hen dat ze veel water mogen gebruiken, dat
kleuren in elkaar kunnen overlopen …
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De dieren spreken!
Deze film bevat naast erg mooie tekeningen natuurlijk ook geluid!
Aangezien tekeningen niet kunnen praten, wordt het geluid
achteraf toegevoegd aan de film. Er zijn acteurs die de stemmen
van de dieren inspreken. Deze stemmen worden op de juiste
scènes ‘geplakt’, zodat het voor ons lijkt alsof de getekende
dieren echt spreken. In de introfilm zien we hoe David Davidse
(die de stem van het varken is in de film) een stukje inspreekt. Hij
vertelt ook hoe moeilijk het is om soms zo vlug te moeten praten
en lezen.
dit te oefenen, traint hij zichzelf door middel
 Om
van tongbrekers. Doen jullie mee met hem? Start
de introfilm op 0:40 sec.

Stemoefeningen
Op deze website vinden jullie nog een heleboel
tongbrekers! Verdeel de klas in groepjes van vier,
en geef hen elk een tongbreker die ze om ter vlugst
moeten proberen drie keer foutloos te herhalen.
Laat de kinderen hun eigen stem en timbre
ontdekken. Je kan enkele stemoefeningen doen,
zoals deze in het filmpje op deze site. Zo leren ze
ook ademhalen op andere manieren!

C

Q Pinterest
je ook inspireren door het visuele Pinterest prikbord
 Laat
van De grote boze vos en andere verhalen. Je vindt er o.a.
voorbeelden van (teken)films en sprookjes waar dieren de
hoofdrol vertolken, inspiratie voor de knutselopdrachten in
deze lesmap, stills uit de film, en enkele extra filmpjes.
Tip: Op dit prikbord staan beelden handig gegroepeerd in
secties. Die kan je enkel zien als je bent ingelogd via jouw
Pinterest account.
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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.
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Meer film?
Kortfilm in de klas
Speciaal voor leerkrachten bundelt JEF boeiende en
pedagogisch interessante kortfilms op een online platform.
De films spelen in op actuele en relevante thema‘s en sluiten
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. Surf naar het
kortfilmkanaal.

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 op jeugdfilm.be.

Zoek je een specifieke film?
Raadpleeg de filmdatabank van JEF waar je gericht kan zoeken
op doelgroep, thema, taal en filmgenre. 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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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. Ontdek de workshops op jeugdfilm.be.

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. Bekijk de Q&A’s op
jeugdfilm.be.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise.
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan leerkrachten en begeleiders. Ontdek de vormingen op jeugdfilm.be.
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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 op jeugdfilm.be.

Projecten op maat
JEF creëert ook projecten op maat. Een bijzonder thema? Een
originele benadering? Een specifieke doelgroep? Een ongewone
locatie? Contacteer meerdanfilm@jeugdfilm.be voor meer info.

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 websites en apps.
Heb je met de klas 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. Surf naar jefmakers.be voor 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. Surf naar
jeffestival.be voor meer info.
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Het JEF model

Methodiek van JEF

Film is een kunstvorm en een medium om ideeën creatief vorm
te geven. Omdat film verschillende expressievormen combineert
(taal, beeld, geluid) kan het onze blik leiden en verruimen.

Vanuit jarenlange expertise en onderzoek timmerde JEF aan
een eigen methodiek, dat we implementeren doorheen heel ons
aanbod.

Het model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele
media. Ontdek meer op onze blog.

Deze methodiek focust zich op het leerproces, dat vertrekt
vanuit de authentieke leeromgeving van de deelnemer en maker.
De actieve betrokkenheid van de deelnemers en het plezier
tijdens dit proces zijn voor JEF cruciaal. Ontdek meer op
onze blog.
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