Maak met groep 8 zelfstandig
de eindfilm ‘Onvergetelijk’ en
help Het Vergeten Kind!
Eindfilm in plaats van
afscheidsmusical!
Het Vergeten Kind biedt het allerleukste
alternatief voor de afscheidsmusical van
groep 8: de Eindfilm ‘Onvergetelijk’! Een
echte veertig minuten durende speelfilm,
gemaakt door de hele klas. Een onvergetelijke ervaring in een onvergetelijke
setting. Extra leuk is dat je hiermee Het
Vergeten Kind steunt en… dat Johnny de
Mol, Angela Schijf, Jamai Loman en andere bekende Nederlanders een gastrol
spelen in de film, via vooraf opgenomen
scènes, die in de montage worden toegevoegd aan de film.

Meld je school nu aan via het inschrijfformulier.

Het verhaal van de Eindfilm

Groep 8 is hard aan het nadenken over hoe de
klas op een onvergetelijke manier afscheid gaat
nemen van de basisschool. Gaan ze dat doen
met een afscheidsmusical of maken zij dit keer
een Eindfilm …? Ze komen er maar niet uit. Dan
horen ze dat hun klasgenoot, die in een opvanglocatie in de buurt woont, moet verhuizen
naar een andere stad en dat hij hierdoor niet bij
de afscheidsavond aanwezig kan zijn.
Groep 8 vindt dit vreselijk en laat het er dan ook
niet bij zitten. Deze helden komen in actie voor
hun klasgenoot en onder andere Johnny De Mol,
Angela Schijf en Jamai Loman helpen hen daarbij. Vanuit het commandocentrum op school
worden er diverse opdrachten uitgevoerd om
hun klasgenoot en tegelijkertijd al die 100.000
andere kwetsbare kinderen in Nederland te helpen.
Ze onderbreken live op televisie het programma
‘RBL Boelsjevaart’ en maken er een dolle boel
van als ze bij de Eindbaas van het land op bezoek zijn. Natuurlijk hebben ze succes en zijn de
kanjers van groep 8, net als hun klasgenoot uit
de opvanglocatie en de uiteindelijke afscheidsavond: ONVERGETELIJK!

Hoe werkt het

Schaf het Eindfilmpakket aan via het inschrijfformulier op onze site. Met dit complete pakket kan de klas zelf aan de slag. Het opnemen
van de Eindfilm gebeurt met een tablet of
een goede smartphone, het monteren van de
opnames met een laptop en voilà: klaar is de
eigen Eindfilm, die op de afscheidsavond van
groep 8 in première gaat.

Eindfilmpakket

Om de Eindfilm te maken biedt Het Vergeten
Kind een compleet Eindfilmpakket, dit bevat:
• een volledig script inclusief uitleg in beeld
en tekst
• animaties en clips (die wij plaatsen in een
online omgeving) van de ambassadeurs
van Het Vergeten Kind, die zo een gastrol
vervullen in de film
• muziek en geluidseffecten, geselecteerd
per scène (die wij ook plaatsen in een
• online omgeving)
• eindfilmposters, bioscoopkaartjes
• tips over het organiseren van ludieke inzamelingsacties

Het Vergeten Kind helpen
•
•

Door het maken van de Eindfilm krijgt Het Vergeten Kind zichtbaarheid en aandacht en hierdoor ontstaat nog meer bewustwording bij kinderen en ouders.
We vragen aan alle deelnemende scholen om een aanvullende geldinzamelingsactie op te zetten voor
Het Vergeten Kind. Het ingezamelde geld is voor de kinderen in de eigen gemeente die daar noodgedwongen in een opvanglocatie opgroeien. Het inzamelen is niet verplicht maar het is wel supergaaf als
dit wordt gedaan!

Voordelen Eindfilm Groep 8
•
•
•
•
•
•

Het is een leuke, leerzame ervaring
Het bespaart veel tijd gedurende het schooljaar
Het levert een mooie, blijvende herinnering op
Het leent zich goed voor onderbrekingen tijdens de afscheidsavond
Alle kinderen in de klas vervullen een actieve rol, zowel voor als achter de schermen
De leerkracht heeft meer rust tijdens de afscheidsavond

Lekker makkelijk!

Elke klas kan de Eindfilm maken, ook al is er geen ervaring met filmmaken. De opnames kunnen het hele
schooljaar opgenomen worden, wanneer het uitkomt. Dit duurt in totaal ongeveer 4,5 tot 6 werkdagen.
Het monteren duurt gemiddeld drie dagen. Kinderen kunnen zelfstandig aan een scène werken en ouders
kunnen betrokken worden door filmdecors te maken, kleding te verzorgen of te helpen bij het monteren.

Kosten

De kosten voor het Zelfstandig Eindfilmpakket ‘Onvergetelijk’ bedragen € 49,50.

Hulp nodig?

Mail de organisatie voor het
beantwoorden van alle vragen:
eindfilm@hetvergetenkind.nl.

Over Het Vergeten Kind
Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land.
Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk
kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.
Bezoek de website voor meer informatie over dit project:
hetvergetenkind.nl/eindfilmgroep8

Het project Eindfilm Groep 8 is een
co-productie van Het Vergeten Kind in
samenwerking met Hollywood in de Klas
en Hoedje van Papier.

