
TAAL ,  DRAMA &  AUDIOVISUELE VORMING

Reclame is overal om ons heen. Elke dag. Ieder uur. Onze kin-
deren zijn opgegroeid met het verschijnsel reclame. Het is voor
hen hetzelfde als een tekenfilm of Sesamstraat. Naarmate kin-
deren ouder worden, spelen reclame en trends een steeds grotere
rol in hun leven. Kinderen gebruiken ook allerlei reclames in
hun spel en taalgebruik.

Dit artikel biedt u een aantal compleet uitgewerkte lessen (een
project), om het verschijnsel reclame op een leuke manier in de
klas onder de loep te nemen.

Vooraf deocamera is dat prettig, maar
niet noodzakelijk.

Voor dit project hebt u in ieder ge-
val een viàeocamera, een teleuisie-
toestel en een uideorecorder nodig. 

Les r

Misschien kunt u een ouder in- Voorbereidíng
schakelen die een videocamera Voorafgaand aan de eerste les
heeft. vtijn ervaring is dat ouders hebt u ongeveer fwintig reclame-
graag bij dit project willen helpen. boodschappen opgenomen, waar-
Als u een statiefhebt voor de vi- van u denkt dat kinderen die re-
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gelmatig zien. Een aantai daarvan
kunnen reclames zijn die kinderen
slecht vinden en/oí heel goed vin-
den. Pas op: uw eigen mening
hoeft niet noodzakelijkerwijs die
van de kinderen te zijn!

Uitwerhing
. In een kringgesprek inventariseert

u wat kinderen van reclames we-
ten. Uitstekende vragen om zo'n
kringgesprek te beginnen, zijn:
- Welke soorten reclame heb je?
- Wie kijkt er wel eens naar reclame?
- W at vinden jullie v an reclame?
-Waarom wordt er reclame gemaakt?

De kinderen zullen geneigd zijn
meteen hun oordeel over een be-
paalde reclame te geven. In dit
stadium moet u dit afremmen,
omdat de kinderen straks zelf hun
mening geven over reclame.

. Aan het eind van dit kringgesprek
noemt u een aantal reclame-
slogans. De kinderen noemen het
produkt dat bi j  een bepaalde slo-
gan hoort. U zult er versteld van
staan dat een aantal slogans bij de
kinderen heel bekend zijn, terwijl
ze niet weten welk produkt erbij
hoort.

. Daarna bekijkt u met de kinderen
de videob and met reclameboodschap -
pen. Op werkblad t (zíe pagina z6)
schrijven de kinderen op wat ze
van de reclamespots (en van recla-
me in het algemeen) vinden.

. Probeer daarna een discussie op
gang te brengen, met als uitgangs-

Punt eventueel de volgende vra-
gen:
-Wanneer is een reclame leuk/niet
Ieuk?
-Wat valt je op ín allerlei reclames?
- Hoe vaak zie je bepaald.e reclames?
Waarom is dat?
- W a arom vinden pro gr ammamakers
tu -r ecl ame b elangr ijk?

. Aan het eind van de discussie pro-
beert u met de kinderen de ken-
merken van een goed.e reclame op het
bord te schrijven. Bijvoorbeeld:
weinig tekst, maar toch heel dui-
deliik. Ook is in de reclame de her-
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halinq een belangrijk punt.
.  Daarna beki jkt u met de kinderen

nog eens één of twee reclamespots.
De kinderen beki jken of deze aan
de kenmerken van een goede re-
clame voldoen. Ze toetsen dus oí
de spots voldoen aan de cri teria
die ze zelf  hebben bedacht.

. Ten slotte geeft u de kinderen de
opdracht mee om een aantai recla-
mes uit tljdschrifien en kranten te
verzamelen voor de volgende les.

Les  z

Voorbereiding
Voorafgaand aan de tweede les
hebt u grote vel lenpapier, dikke ui l t-
s tiflten, tq dschriften en kleur stiften
klaargelegd.

Uitwerkíng
. U herhaalt kort het geleerde van

de vorige les. Met name zÍjn nu de
criteria belangrijk waaraan goede
reclame moet voldoen. Deze ken-
merken schri j f t  u weer op het
bord.

Een aanta l  k inderen laa t  daarna
d c  m e e o p h r e h h t e  r e e l r m a c  / r r i t

t i jdschrif ten en kranten) zien en
vertelt waarom hij of zlj deze recla-
m e s  s e k n z c n  h e e f f

. U vertelt dat een vakantiepark u
gevraagd heeft om met de kinde-
ren een reclame-affche te ontwer-
pen. Voorafbespreekt u met de
kinderen wat er moet gebeuren
om een goed affiche te ontwerpen.
Deze afspraken schrijft u op het
bord.

Daarna verdeelt u de klas in
groepjes van vier en laat u de kin-
deren onderl ing de taken verde-
len. Wie ontwerpt het affiche? Wie
bedenkt de tekst? Wie is de uit-
voerder? Wie illustreert het aífi-
che?

Vervolgens ontwerpen de kin-
deren een reciame-aff iche voor
een bi l lboard.

. De resultaten worden voor in de
klas opgehangen en daarna met
de hele klas besproken.

Les 3

Voorbereiding
In de derde les stelt  u vooraf de ui-
deocamera (liefst op een statief) en
het teieuisietoestel zo op, dat de kin-
deren bi j  binnenkomst meteen ge-
confronteerd worden met hun ei-
gen beeld. De volgende opdrach-
ten moet u maar gedurende een
korte tijd doen, anders verliest u
de aandacht van de kinderen die
niet bezig zi jn. Het opnemen met
een videocamera geeft wel wat on-
rust, want het is vreemd om jezelí
te zlen.

Uitwerking
. U stuurt de kinderen naar de gang

en u vertelt  dat ze zo dadeli jk rus-
t ig binnen moeten komen en op
hun plaats moeten gaan zit ten.
Vervolgens neemt u (of een ouder)
de kinderen gedurende korte tijd
met de videocamera op.

Als al le kinderen weer op hun
eigen plaats zit ten, spoelt u de
band terug en laat u de klnderen
kijken wat er op staat.

Als de videoband afgelopen is,
hebben de kinderen veel behoefte
om te reageren. Door uragen te stel-
len leert u kinderen om afstand te
nemenvanhun eigen beeld en krÍt isch
te kijken.

. In een kort leergesprek vertelt  u
welke mensen meewerken aan
een f i lm. U vertelt  ook dat niet ie-
dereen zo maar mee kan doen met
een reclamefilm. Reclamebureaus
houden screentests om te kijken of
iemand geschikt is voor een be-
n r e l d o  r o r l  r m o f i l -

.  U introduceert dan de volgende
opdracht. Een aantal kinderen mag
zichzelf voorstellen voor de came-
ra- De andere kinderen kijken mee
en noteren wat ze van de screentest
vinden. U zult  bemerken dat het
t i jdens de opnamen niet rust ig is
in de klas. Laat dit  gewoon gebeu-
Íen.

Uiteraard worden de resultaten
besproke n. Hoo gs twaarschi j  nl i j  k
zal naar voren komen dat niet ie-

dere screentest goed verl iep, om-
dat het te iawaaierig was.

De f  i s  hê f  i r r i s te  mnrpgnt  om de
rol van de regisseur te introduce-
ren. U bespreekt wat een regisseur
doet. Uiteraard mag een aantal
kinderen de ro1 van regisseur uit-
n r n h e r c n  V n n r a l  h e t  t e l l e n  d a  F n -

gelse woorden en de kiap voor het
aanzetten van de camera zi jn heel
spannend.

. Wat bij een reciamefilm natuurlijk
ook belangrijk is, is de rol van de
cameraman.

Door middel van korte opdrach-
ten laat u de mogelijkheden van
een camera zien. Het is wel fijn als
u dat zelfvan tevoren even uitpro-
beert. Mogelijkheden die u kunt
toepassen, zi)n: korte op na.men v an
dingen die v erplaatst wor d,en @ijvoor -
beeld schoenen dielopen door middel
uan korte shots) , veel hinderen in
beeld., díchtbíj en veraf opnemen
(waardoor hetbeelà van een situatie
totaal verandert), met en zond,er ach-
tergrond. Laat ook zien dat het wat
uitmaakt of iemandfrontaal of. en
profl  wordt opgenomen.

. De kinderen zullen zelf ook veel
ideeën hebtien. Probeer ze uit ,
maar laat kinderen die niet aan de
beurt zi jn in de kring zit ten, zodat
ze de televisie kunnen zien. Dan
blijven ze bij de les betrokken.

Probeer wat nader in te gaan op
het verschi jnsel close-up.

Deze les is een experimenteerles.
Als het kan, is het leuk om kinde-
ren zelf de camera te laten bedie-
nen. Er kan niet echt veel fout
gaan.

. Als u nog, t i jd over hebt, spelen de
kinderen - in groepjes van vijf-
heel kort een reclameftlmpje na,
waarbij de rolien als volgt verdeeld
zi jn: een regisseur, een camera-
man en drie acteurs.

Deze toneelstukjes kunnen
worden opgenomen. Belangrijk is
om de hele tijd het televisietoestel
aan te laten staan, zodat de kinde-
ren kunnen zien wat er gespeeld
wordt en wat er werkelijk op de te-
levisie komt.
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Les 4

Uitwerhing
. In de vierde ]es onlwerpen de kin-

deren zelf  een reclamefi lm aan de
hand van een draaiboek.

U herhaalt aan het begin van
deze ies wat de kinderen de voor-
aígaande lessen geleerd hebben.

Daarna vertelt u dat de kinde-
ren nu zelf een reclamefilm mo-
gen gaan bedenken. Daarin moe-
ten ze iets verkonen. oívertel len
wat voor mensen belangri jk is. Het
mag bi jvoorbeeld een spotje zi jn
van Postbus 5 r.

U verdeelt de klas daarna rn

groepjes en legt het opstellenvan
een draaiboek uit. In het draaiboek
moet beschreven worden: welke
scènes er gespeeld worden, waar
iedereen staat, welke attributen er
nodig zijn, en welke rol elk lid van
h a t  r r n o n i o  h o a f r

.  Het idee dat de kinderen bedacht
hebben, wordt eerst op kladpapier
uitgewerkt en vervolgens met de
leerkracht besproken, om te kijken
of het realiseerbaar is.

AIs alles in orde is, vullen de
kinderen het definitieve draaiboek
in. De kinderen maken goede af'
spraken wie voor wat zorgt.

Een voorbeeld van de opzetuan

een draaiboek vÍndt u op werkblad z
(zie pagina 27) . Dat kunt u voor elk
groepje een aantal malen kopië-
ren.

. Vervolgens oefenen ze een aantal
malen hun reclamefilmpje. Als u
de hulp van een ouder hebt, is het
leuk om eenproefopname te maken
die de kinderen dan kunnen bekij-
ken. Zorg er wel voor dat andere
groepen deze proefoPnamen niet
zien. De spanning is dan weg!

Les 5

lJitwerking
. De vijfde les is een uituoeringsles.

Werkblad r Reclamespots kritisch bekeken

W elke reclamespot v ond je het leukst?

waarom(

Naam:

Welke reclamespots vonà je mqar middelmatigT

Waarom?

.W 
elke r eclamespot u ond je r onàuit slecht?

Waarom?

Welke reclamespots heb je wel eens gezienT

)e vindtreclameleuk of niet.

W aarom wel? Of w aar om niet?

Je vindt reclame nodig of niet.

W aarom wel? Of w aarom nietT

Waarom is er zoveelrecTame, denk j i i?
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Nu is de hulp van een ouder be-
langri jk. De groepjes zorgen er-
voor dat al le benodigdheden
klaarliggen. Elk groepje gaat mee
naar een aparte ruimte waar een
rustige opname mogeli jk is (bi j-
voorbeeld de Ierarenkamer). Een
ouder verzorgt de opnamen.

. De kinderen die nog niet aan de
h e r r r t  z i i n  k r r n n e n  e e n  w o o f d v e l d

maken rond het woord r eclame. U
kunt nu een aantal vragen stellen
n v c r  r p e l a m c  w a e r m P P  d e  k i n d e -

ren laten zien wat zi j  van dit  pro-
i e r t  o e l e e r r l  h e h h e n, "-_ è- ' . - ' - -

Het schri jven van een uerslag
geeft u ook een aardig beeld van

het resultaat van dit  project.

Afronding

Uítwerking
. Tot slot van dit project bekíjkt u

met de hele groep de gemaakte re-
clameflmpjes uan les 5. Het resul-
taat mag er meestal wel zi jn,
heeft de ervaring geleerd.

. Het is heel leuk om bi j  een rap-
portbespreking de videoband te
draaien voor de wachtende ou-
ders. Gegarandeerd dat u succes
hebt met de jonge acteurs.

lk wens u ueel plezier methet pro-
ject.

Draaiboek Werkblad z

Scène Wat gebeurt er? Door wie? Wat heb je nodig?

Draaiboek, pagina
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