Opdrachten

Waar gaat ‘Ons eiland’ over?
De zussen Mirte en Shanna spelen buiten in de zomerse
natuur. Mirte probeert vlinders te vangen, ze maken samen
een roeitocht en ze proberen waterdiertjes te pakken te
krijgen. ’s Avonds bij het kampvuur meldt Shanna dat ze,
als ze groot is, uitvindingen wil maken voor kinderen met
een beperking. Mirte heeft namelijk downsyndroom en
vindt het steeds moeilijker om haar jongere zusje te volgen. Mirte is haar grote zus, maar voelt eigenlijk als een
kleine zus, zegt Shanna aan het begin van de film. Samen
beleefden ze altijd allerlei avonturen op hun zogenaamde
‘onbewoonde eiland’, maar Shanna gaat richting de puberteit en heeft niet altijd zin meer in fantasiespelletjes.

voor de film

Bespreek met een klasgenoot of een paar klasgenoten de
volgende vragen:
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In Ons eiland zie je twee zussen die hun zomer doorbrengen op een eiland. Ze hebben alleen elkaar en de natuur.
Ze komen hun tijd door met fantasiespelletjes, dieren
kijken, varen, vissen, vuurtjes stoken en uitvinden.

voor de film

Lees de tekst hieronder en beantwoord daarna de vragen
bij opdracht 2 en 3.
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CONTEXT
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• Zou jij je vakantie op een eilandje willen doorbrengen
met je broer/zus of een hele goede vriend(in)? Waarom
wel of waarom niet?
• Hoe zou jouw dag op het eiland er uitzien?
• Ken jij een plek die afgesloten lijkt van de rest van de
wereld? Kom je daar graag? Zo niet, heb jij een andere
plek waar je graag bent, weg van je eigen huis? Wat doe
je daar het liefste?

Downsyndroom
Kinderen met het Syndroom van Down zijn geboren met
een extra chromosoom. Daardoor hebben ze een verstandelijke beperking en een aantal lichamelijke kenmerken.
Zoals kortere ledematen, een langere tong en iets schuinstaande ogen. Ook ontwikkelen ze zich langzamer dan
andere kinderen van dezelfde leeftijd. Kinderen geboren
met Down, hebben een grotere kans op gezondheidsproblemen en de helft heeft een aangeboren hartafwijking.
Op deze website vind je een kort filmpje over het Downsyndroom: https://www.youtube.com/watch?v=KQrxxRBOuJs
Beperking
Iemand kan lichamelijk beperkt of verstandelijk beperkt
zijn. Wanneer een of meer van de zintuigen (zien, horen,
voelen, ruiken enz.) het niet (goed) doen, spreek je van
een lichamelijke beperking. Als het de mentale ontwikkeling langzamer verloopt dan bij leeftijdsgenoten, spreken
we van een verstandelijke beperking. Veel mensen vinden
het woord gehandicapt vervelend en gebruiken daarom
liever het woord beperking.
OPDRACHT 2
Heb jij een beperking? Is dit een beperking die je al bij je
geboorte had (aangeboren beperking) of heb je deze pas
later gekregen? Hoe ga jij hier in je dagelijkse leven mee om?
Voel jij je ook echt beperkt hierdoor? Bespreek het met een
klasgenoot of een paar klasgenoten.
OPDRACHT 3
Shanna vertelt Mirte tijdens een gesprek bij het kampvuur
dat het Downsyndroom een beperking is (03:35 min). Mirte
reageert hierop. Krijg je de indruk dat Mirte zelf ook vindt dat
ze zelf een beperking heeft? Schrijf in minimaal twee zinnen
op (meer mag dus ook!) waarom je ja of nee antwoordt.

voor de film

MAKER / TOTSTANDKOMING
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na de film

HET FILMEN
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Kijk jij eens naar de wereld om je heen. Dat kan in de klas
zijn, thuis, op de sportclub, in de supermarkt – kortom,
overal waar jouw benen en vooral jouw ogen je brengen.
Als jij documentairemaker was, welke onderwerpen zou
jij kiezen om te gebruiken voor je film? Welke vraag heb
jij in je hoofd of wat wil jij graag aan andere mensen laten
zien? Schrijf dit in het kort op.

Vraag je leerkracht het stukje tekst in de docentenhandleiding voor te lezen. Je kunt ook zonder die tekst verder
gaan met het maken van de opdrachten.
OPDRACHT 5

Uiteraard zijn Mirte en Shanna de hoofdpersonen van de
film. Toch is er eigenlijk maar één hoofdpersoon. Als je
goed naar de film kijkt dan is één van de twee meer op
de voorgrond. Wie is volgens jou de hoofdpersoon en
waarom denk je dat?
OPDRACHT 6

Je hebt nu één keer de film gezien. Welke vragen kun je
beantwoorden? Schrijf de antwoorden op.
Kijk de film daarna nog een keer en probeer de vragen
die nog open staan te beantwoorden.

KIJKVRAGEN

• Waar speelt de film zich af? Welke kleuren en sfeer zie
je?
• Welke personen zie je in de film?
• Zijn de personen steeds samen te zien of zijn er ook
shots van elke zus apart. Zie je ze op de achtergrond,
op ‘gewone’ afstand of in close-up?
lennah koster

SHOT: Een shot of take is één ononderbroken filmopname. Het is alles dat wordt opgenomen tussen het aan- en
uitzetten van de camera.

• Je hoort af en toe een voice-over. Van wie is de stem?
• Heb jij naar de muziek geluisterd toen je de eerste keer
de film zag? Kun je emoties noemen die je bij de muziek
vindt horen? Vind jij de muziek goed passen bij de sfeer
van de film?
• Hoeveel dagen uit hun leven zie je? Wat voor kleren
hebben ze aan?
• Waarom heeft de film de titel Ons eiland?
• Waarom zijn de ouders van de meisjes en de opa niet in
beeld denk je?
Bespreek met je leerkracht de vragen die je nog niet hebt
kunnen beantwoorden. Alle antwoorden zijn te vinden in
de docentenhandleiding onder het kopje ‘Keuzes van de
maker’.

Boodschap van de film

na de film

OPDRACHT 7

RESULTAAT

Shanna probeert bij het kampvuur (03:05 min.) een
gesprek aan te knopen over de toekomst. Mirte doet niet
erg mee. Wat vindt Shanna daarvan en waar merk je dat
aan?
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LEUK WEETJE
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Ze moesten voor de opname van het kampvuur tot 12 uur
‘s nacht wachten tot het donker was. Ze hadden net de
langste dag van het jaar uitgekozen voor deze dag. De
meisjes waren heel moe tijdens het filmen.
OPDRACHT 8

De zusjes hebben een sterke band en spelen graag
samen. Maar je merkt ook dat Mirte en Shanna elkaar
soms niet goed begrijpen of beide op een andere manier
reageren. Ze groeien steeds meer uit elkaar. Kun je twee
momenten uit de film beschrijven waar je dit terugziet?
OPDRACHT 9

Een filmmaker wil graag iets met zijn film vertellen. Welke
boodschap denk jij dat Lennah wilde meegeven met haar
film?

na de film

VERDIEPING
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Deze opdrachten zijn voor leerlingen die graag wat meer
uitdaging krijgen. Zij moeten met weinig uitleg zelf aan de
slag kunnen.
Waarom is Lennah documentairemaker geworden?
Lennah Koster wist toen ze jonger was niet wat ze wilde
worden. Ze wist wel dat ze mooie dingen zag gebeuren
om haar heen. Die verhalen wilde ze graag aan anderen laten zien. Ze gaat eigenlijk nooit op zoek naar een
onderwerp voor haar film, maar ze loopt er tegen aan als
ze gewoon haar leven leidt. Alle thema’s zijn mogelijk.
Daarnaast kan ze het verhaal vertellen zoals zij dat zelf
wil. Om documentairemaker te worden is het handig als
je creatief kunt denken en je goed weet wat je wilt.
Het is goed om je bewust te zijn van je talent of talenten.
Iets waar je goed in bent en waar je blij van wordt om te
doen. Als je later werk kunt gaan doen waar je dit in kwijt
kan dan heb je grote kans dat je roept: “Mijn hobby is
mijn werk, ik zie het niet als werken”. Lennah heeft werk
gevonden in waar zij goed in is: verhalen vertellen. Shanna wordt heel gelukkig van uitvinden, ze doet het graag
en kan niet stoppen met nieuwe dingen te bedenken.
OPDRACHT 10

Waar ben jij echt heel goed in? Je vindt het makkelijk en
heel leuk om te doen en het verveelt nooit. Probeer drie
talenten op te schrijven. Meer mag natuurlijk ook!
OPDRACHT 11

Zou je al beroepen kunnen bedenken waar je deze talenten voor kunt gebruiken? Vind je dit een lastige vraag,
vraag het eens aan een klasgenoot of volwassene.
En zoek anders eens op het internet!

OPDRACHT 12

na de film

VERDIEPING
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Mirte’s talent is fantaseren. Ze kijkt door een verrekijker
en zegt: “Ik zoek naar fantasie!”. Kun jij bedenken wat zij
later met dit talent kan doen? Gebruik je fantasie!
OPDRACHT 13

Bedenk hoe jouw eigen documentaire eruit zou kunnen
zien. Probeer antwoord te geven op de volgende vragen
en schrijf de antwoorden zo uitgebreid mogelijk op.
Waar gaat de film over? Probeer een synopsis te schrijven. Neem een voorbeeld aan de twee verschillende
inhoudsbeschrijvingen van Ons eiland hieronder.
Waar gaat Ons eiland over?
Twee zussen spelen buiten in de zomerse natuur. Mirte
(14) probeert vlinders te vangen, ze maken samen een
roeitocht en ze proberen waterdiertjes te pakken te krijgen. ’s Avonds bij het kampvuur meldt Shanna (11) dat ze,
als ze groot is, uitvindingen wil maken voor kinderen met
een beperking.
Waar gaat Ons eiland over?
Het onbewoonde eiland van de zussen Shanna en Mirte
is een plek waar ze samen ontelbare avonturen beleven.
Mirte heeft downsyndroom en kan haar jongere zusje niet
altijd meer bijbenen. Dit is voor Shanna soms moeilijk te
accepteren. Ze doet verwoede pogingen om haar zus te
betrekken in al haar avonturen, maar langzaam groeit het
besef dat ze elkaar ontgroeien.
• Wie is je hoofdpersoon of wie zijn je hoofdpersonen?
Kun je ze beschrijven. Hoe zien ze eruit, hoe voelen ze
zich, hoe komen ze over (bijvoorbeeld verlegen, open,
druk of rustig)? Maak een uitgebreide karakterbeschrijving per hoofdpersoon.
• Waar speelt de film zich af? Binnen of buiten, bijvoorbeeld in de woonkamer of op het voetbalveld? Beschrijf
de plekken.
Kun je vertellen wat er gebeurt:
1. aan het begin van de film
2. in het midden van de film
3. aan het einde van de film
Bedenk een titel voor je film. Uiteraard kun je tot slot
nog een storyboard maken. Vouw een A4-tje in 8 vakjes.
Teken in de verschillende vakjes de belangrijkste shots
van je film.

sy·nop·sis (de; v; meervoud: synopsissen)
korte inhoudsbeschrijving

Ons Eiland

Lennah Koster, 2019, 15 minuten
Ons Eiland kwam tot stand in samenwerking met
Tangerine Tree en KRO-NCRV

Het storyboard is een verzameling uitgetekende shots van
scènes uit een filmscript zoals de regisseur ze voor ogen
heeft.
Shot: Een shot of take is één ononderbroken filmopname.
Het is alles dat wordt opgenomen tus

Aantekeningen

