
Preteaching met kortfilm 
JEF wil je tijdens deze coronacrisis inspireren om, samen 
met je leerlingen, van thuis uit aan de slag te gaan met film. 
We verzamelen enkele films die gratis online te bekijken 
zijn en ontwikkelen een fiche met verwerkingsopdrachten 
voor jouw leerlingen. Je vindt het volledige overzicht hier. 

Storm (deel 1)
Doelgroep: 2de en 3de kleuterklas

Een film van Kaspar Astrup Ströder
2013 / Denemarken / Nederlands gesproken / 26 min.

Storm is 3 jaar oud en verhuist met zijn ouders van 
Denemarken naar Thailand. De mensen spreken er een 
taal die Storm niet verstaat. Ze rijden door de stad in ‘tuk-
tuks’. Op de markt kan je sprinkhanen en gebraden kikkers 
kopen. En met Nieuwjaar gaat iedereen elkaar te lijf met 
enorme waterpistolen. Storm omarmt deze wonderlijke 
wereld met groot enthousiasme, en wij mogen delen in zijn 
opwinding.

Bekijk de film hier.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/preteaching-met-kortfilm
https://vimeo.com/408806039


Opdracht 1: inhoudelijk

In de film bezoekt Storm een Thaise tempel. In bijlage bij deze 
lesfiche vind je foto’s van prachtige tempels. Bij sommige foto’s 
heeft de camera heel sterk ingezoomd. Kan jij het ingezoomde 
stukje terugvinden in de grote foto?
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https://drive.google.com/file/d/1kjfj_8x-R-WhrbyU1s0Yb9nBeOnjEsKp/view?usp=sharing


Opdracht 2: filmproductie

Deze documentaire werd gefilmd in Bangkok, een grote stad in 
Thailand. Weten jullie waar Thailand ligt op de wereldbol? 
 
Surf naar Google Earth en zoek de stad of het dorp waar jij woont. 
Zoek vervolgens het land waar jij woont, bijvoorbeeld ‘België’. 
Nu typen we ‘Thailand’ in. Je kan ziean hoe we helemaal naar 
de andere kant van de wereld vliegen! Daar is Thailand. Zoek nu 
naar ‘Bangkok’. 
 
Wil je Bangkok graag nog beter verkennen? Grijp het mannetje 
rechts onderaan het beeld en sleep het waar je naartoe wil. Ziezo, 
nu kan je zelf rondkijken in Thailand!
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https://earth.google.com/web/


Opdracht 3: filmtechniek

Storm is geen film met acteurs, maar volgt het leven van een 
jongetje dat echt bestaat. Een kleuter, net zoals jullie. Hij is drie 
jaar oud. We kijken naar wat hij doet en hoe hij leeft. Zijn papa 
heeft deze film gemaakt. Werden jullie ook al eens gefilmd? Heb 
je zelf al eens gefilmd?
 
Je kan jezelf filmen met een camera, telefoon, tablet of webcam. 
Zie je de rode opnameknop? Je moet één keer duwen om te 
starten met filmen en één keer om te stoppen. Wanneer je aan het 
opnemen bent, verschijnt er een rood bolletje.

Film jezelf wanneer je een Thaise groet doet. Deze begroeting 
heet ‘de Wai’. Dat spreek je uit als “waai”. Bij een groet maak je 
een lichte buiging met de handpalmen tegen elkaar aan en de 
vingers gespreid.

Kan je ook “hallo” zeggen in het Thais? Dat is best moeilijk, want 
jongens en meisjes zeggen het op een verschillende manier. 
Jongens zeggen: “sawatdee khrap”, maar dat spreek je uit als 
sa-wat-die-khaap. Meisjes zeggen: “sawatdee kha”, en dat spreek 
je uit als sa-wat-die-khaa.
 
Veel succes met het maken van je filmpje!
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JEF in de klas
JEF maakt kinderen en jongeren filmwijs en brengt de beste films 
voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs in de zalen in heel 
Vlaanderen en Brussel. Via interactieve lesmappen, workshops 
en gesprekken met filmmakers maakt JEF leerlingen enthousiast 
voor film. Ontdek het programma voor schooljaar 2020-2021 hier. 
Op ons kortfilmkanaal maken we  actuele kortfilms beschikbaar 
voor rechtstreeks gebruik in de klas. 

JEF ontwikkelt een eigen methodiek voor filmwijsheid en brengt 
die in de praktijk via kant-en-klare formules. JEF werkt ook  
projecten op  maat uit, met gebruik van actuele technieken, en 
geeft praktische vormingen voor leerkrachten.

Meer dan film

In onze filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om je 
te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Bestel je papieren 
versie via info@jeugdfilm.be.
 
Ontdek de tutorials op het JEF makerskanaal en ga zelf met film 
aan de slag.

Filmtips

Op zoek naar meer films die geschikt zijn voor de kleuterklas? 
Neem dan zeker een kijkje op onze website. Ook met deze films 
kan je eenvoudig aan de slag. Het lesmateriaal kan je steeds 
gratis downloaden onderaan de filmpagina’s.

We raden alvast de film Choums odyssee aan. Terwijl de storm 
raast over het moeras, komt uiltje Choum uit het ei gekropen. Hij 
wordt meteen uit het nest geblazen. Met een extra ei op de rug 
trippelt Choum het moerasbos in, vastbesloten om een moeder te 
vinden voor zichzelf en het ei. Zelfs als die moeder een alligator 
of een wasbeer blijkt te zijn. Choum is minstens even schattig als 
dapper. Want de tocht die dit pluizige uilskuiken onderneemt, zit 
vol uitdagingen en gevaren.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/lesmappen
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/workshop
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/qanda
https://issuu.com/jeugdfilm/docs/2020_2021_jef_in_de_klas_brochure
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/kortfilmkanaal
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://drive.google.com/a/jeugdfilm.be/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view?usp=sharing
mailto:info%40jeugdfilm.be?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=Ff3SQej3V00&list=PLeqmOoS5LcErovAa_IuYjrHsScDwwl8vk
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film#/1/12/null/filter%3Daudiences-schools%26values%3D10%26values%3D8%26values%3D9
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/choums-odyssee

