
Jullie kijken twee korte films. De eerste film heet ‘Anders’. De tweede film heet ‘Champ’.  
Hieronder lees je waar de films over gaan.

Alex is 14 jaar oud. Hij woont met zijn 
familie in een dorp in Drenthe. Alex voelt 
zich anders dan andere jongeren. Daarom 
is hij boos en verdrietig. Zijn ouders 
begrijpen hem niet goed. Waarom voelt Alex 
zich anders? Dat zie je aan het einde van 
deze film. 

Deze film is een fictiefilm.  

Esma is 14 jaar oud. Ze is goed in kick-
boksen. Ze wil de beste kickbokser van 
de wereld worden. Ze is niet bang als ze 
bokst. Haar moeder is ziek. Ze is bang 
om haar moeder te verliezen. Esma moet 
hard vechten in een bokswedstrijd. Je ziet 
in de film of ze de wedstrijd wint of 
verliest. 

Deze film is een documentaire. 

De films

Anders Champ

Lesbrief

Movies that Matter laat jou belangrijke films 
zien. In deze films zie je hoe mensen met 
elkaar omgaan. De films zetten je aan het 
denken. Je leert over jezelf, over anderen en 
over Nederland. Jullie gaan niet alleen de 
films kijken, maar ook met elkaar praten over 
de films.

Tijdens het bioscoopbezoek gaan we het 
hebben over kinderrechten. Bijna elk kind 
in de wereld heeft deze rechten. De rechten 
staan opgeschreven in het 
Kinderrechtenverdrag.

Movies that Matter



Film 1:  Anders

Opdrachten voorafgaand aan de film
Vraag 1.
Wat betekent het woord ‘Anders’?

 Niet zoals de rest 
 Heel slim 
 Niet blij 
 

Vraag 2.
Waar denk jij aan bij het woord ‘Anders’?
Schrijf jouw ideeën op in het woordweb hieronder.

Anders
Vraag 4.

Vraag 3.

Hieronder zie je de kaart van Nederland.
Welke provincie is Drenthe? 

Omschrijf de provinicie Drenthe in 3 woorden. 
Je kan hiervoor het internet of een atlas 
gebruiken. 

A.

B.

A.
B.
C.

In de film ‘Anders’ zien we Alex. Hij voelt zich anders. 
Alex is in een meisjeslichaam geboren is, maar voelt 
zich een jongen. Een persoon die het gevoel heeft in 
het verkeerde lichaam te zitten noemen we meestal 
transgender. 

Aan het begin van de film zie je Alex zoals hij wil zijn. 
Je ziet hem als een jongen. Aan het einde van de film 
zie je Alex als meisje. Je ziet hem dan zoals hij er echt 
uitziet. 

In Nederland mag je zijn zoals je zelf wilt zijn. Toch 
worden sommige mensen als ‘anders’ gezien. Mensen 
die deel uitmaken van de LHBTQ+ community worden 
bijvoorbeeld als anders gezien door sommige mensen. 
Misschien heb je weleens gehoord van deze afkorting.  

Wat betekenen deze letters? Koppel de betekenissen 
aan de juiste letter. 

Alex woont met zijn familie in Drenthe. Dit is één van 
de twaalf provincies van Nederland. Er is in Drenthe 
veel natuur. Ook staan er veel boerderijen. 

L: Lesbisch

H: Homoseksueel

B: Biseksueel

T: Transgender

Q: Queer

+: Plus

1. Een man die op 
mannen valt.

2. Iemand die op mannen 
en vrouwen valt.

3. Staat voor alle andere 
seksuele geaardheden en 
genderidentiteiten die niet in 
de afkorting staan.

4. Iemand die als man 
geboren is maar zich een 
vrouw voelt (of andersom).

5. Een vrouw die op vrouwen 
valt.

6. Algemene term. Kan voor 
meerdere seksuele geaard-
heden en genderidentiteiten 
gebruikt worden.



Film 2: Champ

Opdrachten voorafgaand aan de film

Vraag 5.

Champ is een Engels woord. 
Het Nederlandse woord is ‘Kampioen’. Een Kampioen is 
iemand die de beste ergens in is.

Waar denk je dat de film over gaat?

 Een meisje die haar voetbalwedstrijd verliest.
 Een meisje dat de beste kickboxer wilt worden.
 Een meisje die heel goed is in tennis.

 

A.
B.
C.

Vraag 6.
Waar denk jij aan bij het woord ‘Champ’?
Schrijf jouw ideeën op in het woordweb hieronder.

Champ

Vraag 7.
In de film moet Esma een wedstrijd vechten tegen een 
meisje waar ze al een keer van heeft verloren. Ze is 
bang om de wedstrijd te verliezen. Tegelijk is ze ook 
bang om haar moeder te verliezen. Die is namelijk erg 
ziek. Je ziet in de film of Esma de wedstrijd gaat winnen 
of verliezen.

 Wat betekenen de volgende emoties: 
 blij, boos, verdrietig, verbaasd. 

 Hieronder zie je een tabel met de woorden 
 ‘winnen’ en ‘verliezen’. Schrijf de emoties in de 
 tabel onder het woord waar jij hem het best bij 
 vindt passen.

A.

B.

Winnen Verliezen

Vraag 8.
Iedereen reageert net iets anders als ze winnen of 
verliezen. 

 Wat doe jij als je wint? 

 Wat doe jij als je verliest?

A.

B.



Hieronder lees je hoe het bioscoopbezoek eruit gaat zien.

Je verzamelt met jouw school bij de bioscoop.

Je gaat naar de zaal.
Je krijgt een stemkastje bij de ingang.

In de zaal staat een medewerker van de bioscoop die je 
vertelt op welke stoelen je mag zitten. 

Je ziet een freestyle voetballer op het podium. 
Je geeft hem een applaus! 

De presentator Anne-Mar Zwart heet je welkom.

Anne-Mar stelt vragen. 
Je geeft antwoord door op A, B, C of D 

te drukken op je stemkastje.
  

Let op: Geef je antwoord zo snel mogelijk!

1

2

3

4

5

6

Stappenplan



Er is een korte quiz. 
De beste 3 spelers winnen een prijs!

Achterop jouw stemkastje staat een nummer. Is jouw 
nummer de winnaar? Dan loop je naar Anne-Mar op 

het podium en krijg je een prijs!

Je loopt rustig de zaal uit en levert je stemkastje in bij de uitgang. 

Je kijkt twee korte films.

Na elke film staat de filmmaker op het podium. Ook Esma, de hoofdpersoon 
uit de film Champ, staat op het podium. 

Je mag hen vragen stellen. En aan het einde geef je hen een applaus! 

Esma Aras
Hoofdrolspeler Champ

Cassandra Offenberg
Filmmaker Champ

Reinout Hellenthal
Filmmaker Anders

Hieronder lees je hoe het bioscoopbezoek eruit gaat zien.

7

8Na elke film stelt Anne-Mar jullie vragen. 
Je geeft antwoord met het stemkastje.

9

10

11

Stappenplan



het applaus
handgeklap waarmee je aangeeft dat je iets mooi of 
goed vindt
de documentaire
film met gebeurtenissen die echt zijn
het dorp
kleine plaats waar mensen bij elkaar wonen
de emotie
Hoe iemand zich voelt

6.     Esma is een goede kickboxer. Ze ________________ veel wedstrijden.

7.     Met ______________________________ kan ik aangeven welk antwoord goed is.

8.     Elk kind mag naar school, dat is een ________________________.

9.     Mijn vrienden _____________________ vaak met gamen, omdat ik erg goed ben. 
        Ik _____________ dus meestal. 

1.    Een film met echte mensen is een _____________________________.

2.    Ik vind dat hij heel goed kan zingen. Ik geef haar een ________.

3.    Alex is _______________ van de film ‘Anders’. Hij is het belangrijkste in de film.

4.     Een film met acteurs is een  _____________________________, want het is niet echt. 

de fictiefilm
film met gebeurtenissen die niet echt zijn 
de hoofdpersoon
belangrijkste persoon in een verhaal
de kampioen 
iemand die de beste is
kiezen
iets uitzoeken uit verschillende mogelijkheden

het kinderrecht 
iets dat een kind mag doen of mag krijgen
het Kinderrechtenverdrag 
hierin staan rechten van kinderen geschreven 
de transgender
 Iemand die als man geboren is maar zich een 
vrouw voelt (of andersom).
de provincie
deel van Nederland met een eigen bestuur

het stemkastje
apparaat met knoppen waarmee je een 
keuze maakt
verliezen 
niet de beste zijn in een spel of wedstrijd
winnen 
de beste zijn in een spel of wedstrijd

Vul de juiste woorden in op de lijnen 

Woordenlijst 1

Invul oefening

Woordenlijst 2


