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Docentenblad

WAT IS EEN DOCUMENTAIRE? 

Voordat u Miral from Palestine bekijkt met uw klas, is het 
handig als de leerlingen weten wat een documentaire 
is. Hieronder vindt u een aantal vragen om het begrip 
documentaire helder te krijgen en/of hun voorkennis te 
activeren:

• Wat betekent volgens jou de waarheid? Kun je op basis van 
jouw antwoord een voorbeeld noemen van een waarheid.  

• Heb je weleens een documentaire gezien? Zo ja, geloof jij 
dat alles in de documentaire de waarheid is?   

• Als je ja hebt geantwoord, leg uit waarom je denkt dat alles 
in een documentaire de waarheid is.  

• Als je nee hebt geantwoord, leg uit waarom je denkt dat 
alles in een documentaire niet de waarheid is.   

• Als je nu een pot met geld zou krijgen en je een documen-
taire mocht gaan maken over iets wat je heel erg interes-
sant vindt. Wat zou je dan kiezen? Waarom?  

• Zou jij een documentaire kunnen maken over hoe kinde-
ren in China leven? Leg uit waarom je denkt dat je dat wel 
of niet zou kunnen.   

• Denk je dat een documentaire altijd subjectief is? Leg 
uit waarom wel of niet.  

INHOUD
Enige voorkennis over de inhoud maakt een documentaire 
eenvoudiger te plaatsen en te interpreteren. Ook voor-
komt het eventuele onaangename verrassingen. Voor het 
bekijken van de documentaire Miral from Palestine is het 
raadzaam om samen met de leerlingen de korte inhouds-
beschrijving te lezen. 

Waar gaat Miral from Palestine over? 
De Palestijnse Miral (11) is een meisje met twee grote 
dromen: profvoetballer worden in het nationaal team 
en een leven in vrijheid. Ze woont met haar familie op 
de Westelijke Jordaanoever in Palestina, waar een hoge 
muur hen afscheidt van Israël. Miral vertelt openhartig en 
enthousiast over haar familie, geloof, haar dromen en het 
leven onder deze lastige en soms zelfs gevaarlijke om-
standigheden, waar zij zich zeer bewust van is. Toch staat 
haar leven vooral in het teken van voetbal. We zien haar 
de bal aan de voet houden in de huiskamer, dribbelen 
op straat en scoren tijdens een potje voetbal op school. 
Mirals dribbeltechniek is zo goed en ze is zo snel met de 
bal, dat zelfs de jongens hun best moeten doen om haar 
bij te benen.

VERWERKINGSOPDRACHTEN
Wanneer duidelijk is wat een documentaire in het alge-
meen inhoudt en waar Miral from Palestine globaal over 
gaat, kunnen de leerlingen aan de slag met de specifieke 
verwerkingsopdrachten. Deze opdrachten zijn onder-
verdeeld in opdrachten die voor de film en opdrachten 
die na de film worden gemaakt. De opdrachten zijn niet 
alleen te vinden in deze docentenhandleiding, maar ook 
op het opdrachtenblad, dat specifiek voor de leerlingen 
is bedoeld.  

OPDRACHT 1 
Lees het stukje ‘Waar gaat Miral from Palestine over?’ en 
beantwoord daarna onderstaande vragen:

De Palestijnse Miral (11) woont met haar familie in de stad 
Beit Jala. Deze stad ligt in de Westelijke Jordaanoever, in 
Palestina, waar een hoge muur hen afscheidt van Israël. 
• Zoek op de wereldkaart waar de stad Beit Jala ligt. Hoe ver 
woon jij hier ongeveer vandaan? Reken dit voor jezelf uit. 

• Aan welke landen grenst de Westelijke Jordaanoever? En in 
welk werelddeel ligt dit gebied?  

Miral is een meisje met twee grote dromen: profvoetballer 
worden in het nationaal team en een leven in vrijheid. Vrij-
heid is een belangrijk thema in deze film. 
• Waar denk jij aan als je het woord ‘vrijheid’ hoort? 
• In hoeverre vind jij dat je in vrijheid leeft en wat is de reden 
dat je dat zo ervaart? 

• Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot. 

CONTEXT
Niet alle documentaires zijn even makkelijk te begrijpen 
als de context waarbinnen het onderwerp van de docu-
mentaire valt, niet of onvoldoende bekend is. Dit onder-
deel voorziet in achtergrondkennis over de context. 

199 little heroes
‘199 kleine helden’. Zo heet het wereldwijde filmproject 
van de maakster van Miral from Palestine, de Duitse 
Sigrid Klausmann. Het doel van dit project is om kinderen 
van over de hele wereld een stem te geven en ze te por-
tretteren op hun weg naar school. De school staat hierbij 
symbool voor onderwijs en een goede/betere toekomst. 
‘De leefwerelden en persoonlijkheden van de kinderen 
zijn heel verschillend. Hun dromen, angsten, wil om goed 
voor de wereld te zorgen, nieuwsgierigheid en honger 

Deze docentenhandleiding biedt handvatten om de documentaire te behandelen in 
de klas en geeft aanvullende achtergrondinformatie. U kunt zelf op basis van tijd, 
behoefte en niveau bepalen hoeveel u uit dit materiaal gebruikt en of u kiest voor 
een klassikale, individuele of groepsgewijze aanpak. De opdrachten voor de leerlin-
gen kunnen apart geopend en/of geprint worden. Ze komen ook terug in de docen-
tenhandleiding. 



naar kennis zijn echter gelijk’, aldus Sigrid Klausmann. 
‘Deze filmserie heeft het in zich om begrip te kweken 
voor elkaar, het verlangen om andere werelden te leren 
kennen, en de angst voor het onbekende te verminderen.’

Conflict Israël/Palestina
Het conflict tussen Israël en Palestina is ingewikkeld. In 
het kort ontstond het zo: een Joods-Oostenrijkse activist 
en journalist zag een eigen Joodse staat, met de naam 
Israël, als oplossing voor de moeilijke positie van Joden 
in Europa. Deze staat zou volgens hem moeten verrijzen 
in Palestina. Zijn idee sloeg aan bij de Europese Joden. 
Na de Eerste Wereldoorlog werden de Britten de baas 
in Palestina. Zij zorgden ervoor dat steeds meer Joden 
zich daar konden vestigen. Dit leidde tot verzet onder de 
Palestijnen. Kort na de Tweede Wereldoorlog namen de 
Verenigde Naties (een organisatie waar vrijwel alle landen 
in de wereld lid van zijn, die opkomt voor vrede en men-
senrechten, afgekort VN) het gezag over Palestina over 
en maakten ze een plan om het grondgebied te verdelen 
onder de Joden en de Palestijnen. Er zou dus zowel een 
Israëlisch als een Palestijns gebied komen. De Israëliërs 
accepteerden dit voorstel. De Palestijnen, die het oneens 
waren met de verdeling, niet. Opnieuw ontstonden er 
grote problemen tussen beide bevolkingsgroepen, die 
uitmondden in oorlog. De stad Jeruzalem speelt een 
belangrijke rol in dit conflict, aangezien deze stad een 
heilige plek is voor onder andere Palestijnen (overwe-
gend moslims) en Israëliërs (overwegend joden). Sinds 
de oprichting van Israël zijn beide bevolkingsgroepen het 
nooit eens geworden over van wie deze stad is. De strijd 
tussen Israël en Palestina duurt voort tot op de dag van 
vandaag. 

OPDRACHT 2 
De documentaire Miral from Palestine maakt onderdeel uit 
van de filmserie ‘199 little heroes’, waarin kinderen van over 
de hele wereld gefilmd worden op weg naar school. Het doel 
van dit project is om kinderen een stem te geven. Op die ma-
nier streven de bedenkers van ‘199 little heroes’ ernaar dat 
mensen begrip krijgen voor elkaar, andere werelden leren 
kennen en dat hun angst voor dat wat onbekend is, vermin-
dert. 
• Stel dat jij gefilmd zou worden op weg naar school. Welk 
verhaal zou jij de wereld dan willen vertellen en waarom? 

• Hoe kan een film ervoor kan zorgen dat mensen meer be-
grip voor elkaar krijgen, volgens jou? 

• Welke films of andere beelden die je zag op tv of internet 
hebben jou iets geleerd over de wereld? Bedenk drie voor-

beelden. Benoem ook wát je ervan hebt geleerd. 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

OPDRACHT 3 
Miral woont in Palestina. Israël en Palestina leven al jarenlang 
in onvrede, omdat ze het niet eens worden over de verdeling 
van het grondgebied van Palestina. Voor Miral is het daar-
door onmogelijk om vrij rond te reizen in haar eigen land: het 
Palestijnse deel wordt met een grote muur afgescheiden van 
het Israëlische. 
• Hoe denk je dat de muur die Palestina en Israël scheidt, 
eruit ziet? Beschrijf dit in woorden. 

• Zoek op het internet een afbeelding van de muur tussen 
Palestina en Israël op, op het internet. Wat is hetzelfde en 
wat is anders dan hoe jij dacht dat de muur eruit zou zien? 

• Welk gevoel zou het jou geven, denk je, als Nederland in 
tweeën gedeeld werd door een muur, die je niet mocht 
passeren?

• Als jij de baas was over Palestina, wat zou dan jouw oplos-
sing zijn voor vrede? 

• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

DE MAKER 
Waarom maakt iemand documentaires? Dit onderdeel 
biedt informatie over de regisseur van Miral from Pales-
tine: Sigrid Klausmann.

Wie is de maker van Miral from Palestine?
Filmmaakser Sigrid Klausmann groeide op op het platte-
land, met weinig geld en veel vrijheid en veiligheid. Haar 
ouders leerden haar nieuwsgierig te zijn. Ze was boven-
dien een creatief en beweeglijk meisje. Na de basis- en 
middelbare school, koos Sigrid voor het vak van gym-
lerares. Dat paste goed bij haar en bij wat ze leuk vond. 
Stapje voor stapje kwam ze in haar leven steeds dich-
terbij wat ze nóg liever deed. Na meer dan twintig jaar 
gymles geven, switchte Sigrid naar dans en choreografie 
en daarna startte ze met het maken van films. Inmiddels 
is ze al dik vijftien jaar documentairemaakster en portret-
teert ze kinderen van over de hele wereld. ‘Bij het maken 
van mijn films profiteer ik van de jarenlange ervaring die 
ik heb in het werken met kinderen. Kinderen voelen mijn 
nieuwsgierigheid en oprechte interesse. Ik ben niet op 
zoek naar sensatie en bedenk nooit van tevoren wat ik 
vind dat anderen van mijn film moeten leren. Ik wil het 
verhaal van de kinderen horen en ze een stem geven, 
door hun gedachten en visie op de wereld naar buiten 
te brengen.’ De kunst van films maken leerde Sigrid door 



het simpelweg te gaan doen. Ze werkt graag in een team 
en leerde veel van alle mensen met wie ze samenwerkte. 
De kunst van verhalen vertellen beheerste ze al. Ieder-
een met wie Sigrid samenwerkt heeft de vrijheid om zijn 
creativiteit te laten stromen. Tolerantie, vrijheid en geluk 
zijn belangrijke thema’s voor haar. En ze maakt de wereld 
graag een mooiere plek. ‘Als de boodschap van mijn film 
in het hart van mensen terecht komt, is hij gelukt’, aldus 
de maakster. 

OPDRACHT 4 
De maakster van Miral from Palestine had en heeft – net als 
Miral – dromen. Stapje voor stapje kwam ze steeds dichterbij 
wat ze het allerliefst doet: films maken waarin ze kinderen 
een stem geeft en waarmee ze het begrip tussen mensen 
vergroot. 
• Wat is jouw grootste droom? 
• Welk stapje zou jij nu al kunnen zetten richting jouw droom? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

De maakster van Miral from Palestine wil de wereld graag 
een mooiere plek maken. 
• Wat is er volgens jou nodig om de wereld een betere plek 
te maken? Waar moeten we mee stoppen en waar moeten 
we juist mee doorgaan, als mensen? 

• Wat zou jij nu al kunnen doen om daaraan bij te dragen? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

OPDRACHT 5 • NA DE FILM 
• Wat vond je van de film Miral from Palestine en waarom? 
• Welk scène is je het meest bijgebleven en waar heeft dat 
mee te maken? 

• Wat herinner je je van wat Miral zegt over geloof? Ben je het 
daarmee eens en waarom (niet)?

• Wat heb je van deze film geleerd? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

OPDRACHT 6 • NA DE FILM 
Miral vertelt in de film dat ze het liefst haar hele leven door 
wil gaan met voetballen. 
• Waar zou jij je hele leven mee door willen gaan? 
• Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot. 

DE TOTSTANDKOMING
Wat zijn de beweegredenen van een documentairema-
ker om een bepaald onderwerp nader te belichten? Dit 
onderdeel geeft inzicht in hoe een idee ontstaat en zich 
ontwikkelt.

Hoe is het idee ontstaan? 
‘Wat denk je ervan om kinderen te filmen op weg van 
school naar de wereld?’ Dat is wat de man van filmmaak-
ster Sigrid Klausmann haar op een dag vroeg. Het idee 
voor het filmproject ‘199 little heroes’, waar de documen-
taire Miral from Palestine onderdeel van uitmaakt, was 
hiermee geboren. ‘199 little heroes’ focust op de denk-
wereld van kinderen van over de hele wereld. Klausmann 
vertelt: ‘De leeftijd van de kinderen in ‘199 little heroes’ 
is geweldig. Ze zijn allemaal tussen de 9 en 12 jaar. Geen 
kleine kinderen en ook nog geen jongvolwassenen. Som-
migen van hen hebben nauwelijks op school gezeten en 
toch veel kennis van de wereld. Ze leren bijvoorbeeld met 

en van de natuur, door elke dag in de bergen van Mongo-
lië te werken.’ In ‘199 little heroes’ films vertellen kinde-
ren over hun leefwereld en welke problemen ze daarin 
tegenkomen, zonder anderen de les te lezen. Miral from 
Palestine ontstond toen Sigrid Klausmann op zoek was 
naar een meisje uit Palestina dat van voetbal houdt. Ze 
wilde focussen op de sport en de verhalen van de hoofd-
persoon in plaats van op het conflict tussen Palestina en 
Israël. Klausmanns producer ging op zoek naar voetbal-
teams en ontmoette twee meiden. Eén van hen werd met 
de auto naar school gebracht en viel om die reden af. Het 
andere meisje was Miral. Toen ze naar Beit Jala reisde en 
Miral bezig zag in de sportles, wist ze meteen dat ze haar 
hoofdpersoon voor deze documentaire gevonden had. 
Ze was diep onder de indruk van haar voetbaltalent en 
herkende stukjes van Miral in haarzelf van vroeger, zoals 
haar passie voor sport en haar verlangen naar vrijheid. 
Hierdoor voelde ze zich al snel verbonden met dit meisje 
en was het bijzonder voor Sigrid om een film met haar te 
maken. 

OPDRACHT 7 • NA DE FILM 
In het filmproject ‘199 little heroes’ vertellen kinderen over 
hun leefwereld en welke problemen ze daarin tegenkomen, 
zonder anderen de les te lezen.
• ‘Iemand de les lezen’: wat betekent dat eigenlijk? 
• Welke problemen kom jij wel eens tegen in je leven? 

Hoofdpersoon Miral uit Miral from Palestine heeft een 
groot verlangen naar vrijheid. 
• Op welke momenten in de film benoemt Miral dat ze be-
perkt wordt in haar vrijheid? 

• Wanneer voel(de) jij je beperkt in je vrijheid? Beschrijf een 
situatie waarin dat het geval is of was. 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen jou en 
Miral als het over het onderwerp vrijheid gaat? 

• Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot.

HET FILMPROCES
Elke documentaire is uniek, omdat het productieproces 
nooit van tevoren in zijn geheel vastligt. Dit onderdeel 
biedt inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het filmpro-
ces van een documentaire.

Interview XL
Het maken van een filmserie gaat in een hoger tempo 
dan het maken van één korte film. Het draaischema voor 
de ‘199 little heroes’ films heeft altijd dezelfde opbouw. In 
het geval van Miral from Palestine zag het er als volgt uit: 
in drie dagen tijd werden alle opnames gemaakt, waarbij 
het allerbelangrijkste was dat Miral haar verhaal kon ver-
tellen. Sigrid Klausmann bracht tijdens deze drie filmda-
gen zoveel mogelijk tijd door met Miral en haar familie. 
Op dag één werden wat simpele shots gemaakt en vond 
in de middag het eerste interview met Miral plaats. Op 
dag twee werd de hele dag gefilmd. Op dag drie volgde 
nog een interview, waarin dieper doorgevraagd werd op 
wat Sigrid had zien gebeuren tijdens het filmen. De maak-
ster heeft nog nooit zulke lange en intensieve gesprekken 
gevoerd met een kind als met Miral. Ze wilde elk woord 
van hun gesprekken vertaald hebben, was enorm gedul-
dig, gefocust en geconcentreerd en zat vol energie. Na 



de drie filmdagen werd de film in twee dagen gemon-
teerd, ondertiteld en afgerond. 

Voor alle ‘199 little heroes’ films geldt dat het belangrijk 
is om van tevoren toestemming te vragen voor het filmen 
van de kinderen. De school van Miral ging akkoord. Miral 
zit op een school voor christenen en moslims. In tegen-
stelling tot wat veel mensen denken, wordt ze met het 
christelijk geloof opgevoed en dragen zij en haar vrou-
welijke familieleden geen hoofddoek. ‘Kinderen hebben 
die vooroordelen niet’, aldus de maakster. Dat vindt ze fijn 
aan deze films. Wat zij en haar filmcrew bijzonder vonden 
om te zien, is de weg die Miral aflegt naar school. Dit is 
een gevaarlijke route met op grote stukken geen stoep. 
Om die reden gaan veel kinderen in Beit Jala met de taxi 
naar school. Ze had Miral graag in het spitsuur gefilmd. 
‘Dat was vanwege het strakke filmschema uiteindelijk 
onmogelijk en eigenlijk ook heel onveilig.’ De terugreis 
van de filmcrew naar huis was spannend, aldus Sigrid. Ze 
vloog met haar team via Israël en dacht vooraf al goed 
na over wat ze de beveiliging wel en niet zou vertellen 
over hun filmopnames in Palestina. Even was ze bang dat 
de cameraman niet door de douane zou komen met alle 
beelden die hij bij zich had en uiteindelijk is dat gelukkig 
wel gelukt. 

Sigrids favoriete scène is het stukje waarin Miral op straat 
voetbalt met de jongens. ‘Ze is zo sterk en behendig. De 
jongens maakten geen schijn van kans.’ Het laatste stukje 
van de film, waarin je Miral bezig ziet in de gymzaal en 
haar in de voice-over hoort praten over haar droom om te 
spelen in het nationaal team van Palestina, ontroert haar 
elke keer opnieuw. De maakster heeft nog steeds contact 
met Miral en haar familie, onder andere via social media. 
Het gaat goed met haar en haar zusjes en hun ouders 
doen er alles aan om Miral te ondersteunen in haar voet-
balcarrière. Sigrid Klausmann zou over een jaar of drie, 
als Miral in de puberteit zit, graag nog een film over haar 
maken. 

OPDRACHT 7 • NA DE FILM 
Miral is twee keer heel lang geïnterviewd voor het maken van 
deze film. 
• Stel je eens voor dat jij de interviewer was. Welke drie vra-
gen zou jij Miral sowieso willen stellen? 

De maakster van Miral from Palestine zou Miral graag nog 
eens willen filmen, over een jaar of drie. 
• Wat denk jij dat er over drie jaar veranderd is in jouw leven 
ten opzichte van je leven nu? En over tien jaar? 

• Wat denk je dat er over drie jaar in Mirals leven veranderd 
zou kunnen zijn? En over tien jaar? 

• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

OPDRACHT 9 • NA DE FILM 
Creatieve opdracht 1: post voor Miral
Benodigdheden: Papier en pen of laptop/computer (voor 
een brief), kleurpotloden/stiften en papier (tekening), ge-
kleurd papier, schaar, lijm (voor een knutselwerk). Eventueel 
een envelop en postzegel. 

Instructie: Schrijf een brief of maak een tekening/knutsel-
werk voor Miral. Neem hierbij de volgende vraag in gedach-
ten: ‘Wat wens je Miral toe?’ 

Wil je dat je brief echt bij Miral terecht komt? Stuur dan 
(een foto van) je post naar educatie@idfa.nl.

Creatieve opdracht 2: Post voor jezelf
Benodigdheden: Papier en pen of laptop/computer en een 
envelop. 

Instructie: Schrijf een brief aan jezelf over wat je jezelf 
toewenst voor de toekomst. Laat je ouders eventueel het-
zelfde doen. Als de brief/brieven klaar zijn, stop je ze in een 
envelop en plak je die dicht. Over tien jaar mag je jouw post 
openmaken. Zijn je wensen uitgekomen? 

De IDFA schoolvoorstellingen worden mede mogelijk 
gemaakt door; Fonds 21 — www.fonds21.nl; P.W. Janssen’s 
Friesche Stichting — www.pwjanssensfrieschestichting.nl; 
ABN AMRO Cultuurfonds.

© IDFA 2019 | 020 6273329 | www.idfa.nl
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Aantekeningen



Waar gaat Miral from Palestine over?
De Palestijnse Miral (11) is een meisje met twee grote dro-
men: profvoetballer worden in het nationaal team en een 
leven in vrijheid. Ze woont met haar familie op de Weste-
lijke Jordaanoever in Palestina, waar een hoge muur hen 
afscheidt van Israël. Miral vertelt openhartig en enthou-
siast over haar familie, geloof, haar dromen en het leven 
onder deze lastige en soms zelfs gevaarlijke omstandighe-
den, waar zij zich zeer bewust van is. Toch staat haar leven 
vooral in het teken van voetbal. We zien haar de bal aan de 
voet houden in de huiskamer, dribbelen op straat en sco-
ren tijdens een potje voetbal op school. Mirals dribbeltech-
niek is zo goed en ze is zo snel met de bal, dat zelfs de jon-
gens hun best moeten doen om haar bij te benen. 

Opdrachten



Lees het stukje ‘Waar gaat Miral from Palestine over?’ en 
beantwoord daarna onderstaande vragen:
De Palestijnse Miral (11) woont met haar familie in de stad 
Beit Jala. Deze stad ligt in de Westelijke Jordaanoever, in 
Palestina, waar een hoge muur hen afscheidt van Israël. 
• Zoek op de wereldkaart waar de stad Beit Jala ligt. Hoe 

ver woon jij hier ongeveer vandaan? Reken dit voor 
jezelf uit. 

• Aan welke landen grenst de Westelijke Jordaanoever? En 
in welk werelddeel ligt dit gebied? 

Miral is een meisje met twee grote dromen: Profvoetbal-
ler worden in het nationaal team en een leven in vrijheid. 
Vrijheid is een belangrijk thema in deze film. 
• Waar denk jij aan als je het woord ‘vrijheid’ hoort? 
• In hoeverre vind jij dat je in vrijheid leeft en wat is de 

reden dat je dat zo ervaart? 
• Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot. 

De documentaire Miral from Palestine maakt onderdeel 
uit van de filmserie ‘199 little heroes’, waarin kinderen van 
over de hele wereld gefilmd worden op weg naar school. 
Het doel van dit project is om kinderen een stem te 
geven. Op die manier streven de bedenkers van ‘199 little 
heroes’ ernaar dat mensen begrip krijgen voor elkaar, 
andere werelden leren kennen en dat hun angst voor dat 
wat onbekend is, vermindert. 
• Stel dat jij gefilmd zou worden op weg naar school. 

Welk verhaal zou jij de wereld dan willen vertellen en 
waarom? 

• Hoe kan een film ervoor kan zorgen dat mensen meer 
begrip voor elkaar krijgen, volgens jou? 

• Welke films of andere beelden die je zag op tv of inter-
net hebben jou iets geleerd over de wereld? Bedenk 
drie voorbeelden. Benoem ook wát je ervan hebt 
geleerd. 

• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

Miral woont in Palestina. Israël en Palestina leven al 
jarenlang in onvrede, omdat ze het niet eens worden over 
de verdeling van het grondgebied van Palestina. Voor 
Miral is het daardoor onmogelijk om vrij rond te reizen in 
haar eigen land: het Palestijnse deel wordt met een grote 
muur afgescheiden van het Israëlische. 
• Hoe denk je dat de muur die Palestina en Israël scheidt, 

eruit ziet? Beschrijf dit in woorden. 
• Zoek een afbeelding van de muur tussen Palestina en 

Israël op, op het internet. Wat is hetzelfde en wat is 
anders dan hoe jij dacht dat de muur eruit zou zien? 

• Welk gevoel zou het jou geven, denk je, als Nederland in 
tweeën gedeeld werd door een muur, die je niet mocht 
passeren?

• Als jij de baas was over Palestina, wat zou dan jouw 
oplossing zijn voor vrede? 

• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 
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De maakster van Miral from Palestine had en heeft – net 
als Miral – dromen. Stapje voor stapje kwam ze steeds 
dichterbij wat ze het allerliefst doet: Films maken waarin 
ze kinderen een stem geeft en waarmee ze het begrip 
tussen mensen vergroot. 
• Wat is jouw grootste droom? 
• Welk stapje zou jij nu al kunnen zetten richting jouw 

droom? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

De maakster van Miral from Palestine wil de wereld 
graag een mooiere plek maken. 
• Wat is er volgens jou nodig om de wereld een betere 

plek te maken? Waar moeten we mee stoppen en waar 
moeten we juist mee doorgaan, als mensen? 

• Wat zou jij nu al kunnen doen om daaraan bij te dragen? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

• Wat vond je van de film Miral from Palestine en waar-
om? 

• Welk scène is je het meest bijgebleven en waar heeft 
dat mee te maken? 

• Wat herinner je je van wat Miral zegt over geloof? Ben je 
het daarmee eens en waarom (niet)?

• Wat heb je van deze film geleerd? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

Miral vertelt in de film dat ze het liefst haar hele leven 
door wil gaan met voetballen. 
• Waar zou jij je hele leven mee door willen gaan? 
• Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot. 

In het filmproject ‘199 little heroes’ vertellen kinderen 
over hun leefwereld en welke problemen ze daarin tegen-
komen, zonder anderen de les te lezen.
• ‘Iemand de les lezen’: Wat betekent dat eigenlijk? 
• Welke problemen kom jij wel eens tegen in je leven? 

Hoofdpersoon Miral uit Miral from Palestine heeft een 
groot verlangen naar vrijheid. 
• Op welke momenten in de film benoemt Miral dat ze 

beperkt wordt in haar vrijheid? 
• Wanneer voel(de) jij je beperkt in je vrijheid? Beschrijf 

een situatie waarin dat het geval is of was. 
• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen jou en 

Miral als het over het onderwerp vrijheid gaat? 
• Wissel je antwoorden uit met een klasgenoot. 
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199 Little Heroes: Miral from Palestine 
Sigrid Klausmann, 2018, 14 min.
199 Little Heroes: Miral from Palestine kwam tot stand in 
samenwerking met  Gemini Film & Library.

© IDFA 2019 | 020 6273329

Miral is twee keer heel lang geïnterviewd voor het maken 
van deze film. 
• Stel je eens voor dat jij de interviewer was. Welke drie 

vragen zou jij Miral sowieso willen stellen? 

De maakster van Miral from Palestine zou Miral graag 
nog eens willen filmen, over een jaar of drie. 
• Wat denk jij dat er over drie jaar veranderd is in jouw 

leven ten opzichte van je leven nu? En over tien jaar? 
• Wat denk je dat er over drie jaar in Mirals leven veran-

derd zou kunnen zijn? En over tien jaar? 
• Deel je antwoorden met een klasgenoot. 

Creatieve opdracht 1: Post voor Miral
Benodigdheden: Papier en pen of laptop/computer (voor 
een brief), kleurpotloden/stiften en papier (tekening), 
gekleurd papier, schaar, lijm (voor een knutselwerk). 
Eventueel een envelop en postzegel. 

Instructie: Schrijf een brief of maak een tekening/knut-
selwerk voor Miral. Neem hierbij de volgende vraag in 
gedachten: ‘Wat wens je Miral toe?’ 

Wil je dat je brief echt bij Miral terecht komt? Stuur dan 
(een foto van) je post naar educatie@idfa.nl.

Creatieve opdracht 2: Post voor jezelf
Benodigdheden: Papier en pen of laptop/computer en 
een envelop. 

Instructie: Schrijf een brief aan jezelf over wat je jezelf 
toewenst voor de toekomst. Laat je ouders eventueel 
hetzelfde doen. Als de brief/brieven klaar zijn, stop je ze 
in een envelop en plak je die dicht. Over tien jaar mag je 
jouw post openmaken. Zijn je wensen uitgekomen? 

mailto:educatie@idfa.nl

