Schrijfopdracht
Gemaakt door Annemieke van Rijn voor het Rosa College. Vrij te gebruiken door Movies that
Matter.
-Je gaat een informatief opstel schrijven.
-Je geeft informatie over: a. de film die je hebt gezien
b. je mening over de film
Hoe pak je dit aan?
In de inleiding vertel je de titel van de film en geef je informatie over de film,
bijvoorbeeld hoeveel Oscars hij heeft gewonnen, welke acteurs erin spelen en je
geeft al kort je mening.
In de kern vertel je de film zo goed mogelijk na. Zorg ervoor dat je niet alles vertelt
wat je hebt gezien, want dan krijg je een opstel van twee meter.
In de kern maak je ook een tussenkopje. Onder dat tussenkopje vertel je wat de
leukste, mooiste of verdrietigste scène was. Dat vertel je wel heel precies.
Hieronder zie je een voorbeeld.
Groen Paard
Een van de mooiste stukjes in de film is de scène waarin Guido Dora ten huwelijk
vraagt.
Als Dora zich gaat verloven, viert ze dat in het restaurant van Guido’s oom. Guido
bedient, maar hij weet niet dat het het verlovingsfeest van Dora is. Als hij daar achter
komt, raakt hij helemaal in de war en doet hij alles verkeerd. Hij gooit van alles om en
loopt plotseling met een poedel op de opdienschaal rond. Dan neemt hij een besluit:
hij haalt het paard van zijn oom. Het paard is groen geschilderd door racisten omdat
Guido en zijn familie joods zijn. Op het paard gezeten komt hij het restaurant binnen
en vraagt hij Dora met hem mee te gaan. Zij doet dat. Zij kiest voor de joodse Guido
op haar verlovingsfeest met een fascist.
Het is zo een mooi stukje omdat Guido duidelijk laat zien wie en wat hij is en omdat
Dora echt voor hem kiest, ook al was het verstandiger om in die tijd niet met een
joodse man te trouwen.
In het slot vertel je nog eens je mening over de film. Je geeft een goed argument
voor je mening en je vertelt waarom andere mensen de film wel of niet moeten gaan
zien.
Je opstel moet een kantje van een A4 beslaan, maar mag niet langer zijn dan
anderhalf kantje.
Je krijgt een cijfer voor je opstel.
Ik let weer op vorm, inhoud en spelling, maar vorm en inhoud zijn het belangrijkste.
Je mag een woordenboek gebruiken.
Je mag het op de computer maken.
Je mag altijd vragen stellen
Heel veel succes!

En: VERGEET DE TITEL NIET!

