LessonUp Moffenmeid - Docentenhandleiding
INTRODUCTIE
Jouw klas gaat straks kijken naar de film
Moffenmeid. Een deel van deze online les doe je
voor het kijken van de film, en een deel na afloop
van de film.
Over de film
Moffenmeid
Regisseur: Raymon Hilkman
2019, 18 min, Nederlands gesproken
Synopsis
Mei, 1945. Een moeder doet er alles aan om haar zwangere dochter te verbergen voor de buitenwereld nadat
ze is kaalgeschoren op straat. WOII is net voorbij. Nederlanders vieren de bevrijding, maar niet Wies’ familie.
Wies woont samen met haar man en twee dochters en bestiert een kruidenierswinkel. Dochter Nellie is
tijdens de oorlog zwanger geraakt, van een Duitser. Ze is door de feestvierende meute als verraadster op
straat kaalgeschoren. Moeder Wies brengt de dagen in schaamte door. Ze doet er alles aan om de reputatie
van haar dochter hoog te houden en vindt het ontzettend moeilijk om Nellie en haar baby te accepteren. Het
dilemma voor Wies: leven in schaamte, of kiezen voor haar kind en kleinkind?
LessonUp
De LessonUp les bestaat uit de film, een online leerpad met lesbeschrijving en deze docentenhandleiding.
De lesbeschrijving is er ook in printversie.
Thema: oorlog, WOII, 75 jaar vrijheid, bevrijding
Sluit aan bij de vakken: Geschiedenis, Maatschappijleer, Burgerschap
Doelgroep: VO vanaf leerjaar 4, MBO
Leerdoelen: de leerdoelen worden beschreven in LessonUp
Lesopbouw: de les kan, zonder verdiepingsopdrachten in één lesuur worden gegeven. Wij raden echter aan
de les over twee lesuren te spreiden. De introductie is als huiswerk voorafgaand aan de (eerste) les te doen.
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5

Introductie
Film kijken
Inhoudelijke analyse
Filmanalyse
Mensenrechten
75 jaar vrijheid

geschikt als huiswerkopdracht
18 min
schaamte en taboe | goed en fout
perspectief | verdiepingsopdracht
schending van mensenrechten en excuses
bevrijding en vrijheid | verdiepingsopdracht

Verdieping op onderdelen
Lesdelen 3 en 5 kunnen uitgebreid worden met de verdiepingsopdracht.
Voorbereiding
Wij raden aan de les zelf één keer volledig door te lopen, de ‘buttons’ en de ‘notities’ te lezen.
Extra noot voor de docent
Deze film gaat over oorlog, over nuances in goed en fout, over schaamte en schuld en over veroordeling.
Zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen om hierover te praten.

LessonUp werkvorm:
Deze les doe je klassikaal in LessonUp.
• Klik in LessonUp op ‘Geef les’ (rode button).
• Zet ‘devices in de klas’ aan
• Vink ‘deel scherm’ aan.
• Leerlingen gaan naar www.LessonUp.app
• Met de pincode linksonder in het scherm en het
invullen van de naam van de leerling kan elke leerling
op zijn laptop of computer nu meedoen.
• Laat de leerlingen hun eigen naam invoeren.
Lesbeschrijving
De toelichting voor de docent is bij elke
slide ‘oproepbaar’ via de knop ‘notities’,
onderin de zwarte balk.
Slides met extra informatie, opdrachten en vragen
• Vragen herken je aan de button met vraagteken. Klik op
het vraagteken en de vraag verschijnt.
• Klik er weer op en de vraag verdwijnt.
• Extra informatie herken je aan de
‘square cap’ of ballontekst. De
onderwerpen en vragen worden
ondersteund met extra uitleg via de
hotspots (gele buttons).
• Klik op de hotspot en de informatie
klapt uit. Hiermee introduceer je de
vragen en geef je duiding en context
aan de vraag of het thema.

Stichting Werkgroep Herkenning
Stichting Werkgroep Herkenning is een lotgenoten- en belangenorganisatie voor kinderen van ouders die in
WOII de kant van de bezetter kozen of de bezetter waren, zoals kinderen van Duitse militairen.
Wil jij met jouw klas na deze les nog verder aan de slag met het thema ‘goed en fout in de oorlog’? Of meer
weten over de bevrijding? Bekijk dan het educatiemateriaal ‘Op 5 mei was het niet voor iedereen feest’ van
stichting Werkgroep Herkenning. De stichting geeft ook gastlessen op scholen.
Samenwerking
Het leerpad bij Moffenmeid is tot stand gekomen in samenwerking met stichting Werkgroep Herkenning en
Hilk Film, ondersteund door stichting 75 Jaar Vrijheid.
Bij vragen kan een mail gestuurd worden naar educatie@moviesthatmatter.nl.
Wij wensen je een interessante les toe en een bijzondere filmbeleving!
Movies that Matter Educatie
Stichting werkgroep Herkenning
Hilk Film

