
AANBOD BOEK EN FILM schooljaar 2021/2022 

Met dit project diept u met uw klas een mooi verhaal uit door eerst het boek klassikaal te lezen, dan 

de film te bezoeken in de echte bioscoopzaal bij Cinema Oostereiland en tot slot in de Bibliotheek 

een schrijver, scenarist, of filmmaker te ontmoeten aan wie de kinderen al hun uw vragen kunnen 

stellen. De ervaring leert dat het vergelijken van het boek en de film bij de kinderen veel inzichten 

geeft over het verhaal en de maakprocessen van beide media. Een ervaring die bij de kinderen een 

diepe indruk achterlaat en die de liefde voor verhalen in boek- of filmvorm stimuleert. 

 

Boek en Film  

Samenwerking Bibliotheek Hoorn en Cinema Oostereiland 

Groep Film kijkwijzer Verwerkingsmogelijkheden 

1-2 Hallo Wereld AL Poppentheater Karin Stip 

3-4 Iep 6+ Schrijver: joke van leeuwen 
Scenario: Mieke de Jong 
Regie: Rita Horst 

3-4 Superjuffie 6+ Schrijver: Janneke Schotveld 
Regie: Martijn Smits 

5-6 De piraten van 
hiernaast 

6+ Schrijver: Reggie Naus 
Regisseur: Pim van Hoeve 

5-6 Toen mijn vader een 
struik werd 

6+ Scenarioschrijfster Maureen 
Versprille 
Regie: Nicole van Kilsdonk 

6-7-8 Club van lelijke 
kinderen 

9+ Schrijver: Koos Meinderts 
Regie: Jonathan Elbers 

7-8 Pinoccio 9+ Scenarioschrijver algemeen 

7-8 Mijn bijzondere rare 
week met Tess 

AL (9+) 
Vo 
onderbouw 

Schrijver: Anna Wolz 
Regie; Steven Wouterlood 

7-8 Kapsalon Romy 8+ 
VO 
onderbouw 

Tamara Bos: boek en scenario 

7-8 Hotel de grote L 9+ Schrijver en scenarist: Sjoerd 
Kuyper 
Regisseur: Ineke Houtman 

 

Groep 1-2 Hallo Wereld 

Wie ben ik? Heb ik pootjes? Hoe leer ik ademen? En oh ja…wat eet ik eigenlijk graag? 

Minstens tien verschillende diersoorten worden geboren, leven en overleven langs de rivier. De 

ransuil vliegt op en leeft z’n tweede leven ’s nachts! De watervogel maakt zich onzichtbaar, doet de 

zeewierdans en vangt zo een vis. De ijsvogel zoekt naar een plekje in de zon. Ontdek wie de 

oeverbouwer is en maak kennis met de gigantische snoek, die op zoek gaar naar groot avontuur. En 

dan zijn er nog de moerasschildpad, de bosvleermuis en de vuursalamander. Samen juichen ze: 

‘Hallo wereld’. 

 



Kleurrijke geanimeerde film over de geboorte van tien verschillende diersoorten.  

Er is een boek gemaakt nav de film dat in de klas kan worden bekeken. Voor de verwerking nodigen 

we iemand uit die in de klas komt met poppenspel naar aanleiding van het onderwerp identiteit. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=aivoE64Hb50 

 

Groep 3-4 Superjuffie   

Juf Josje lijkt een heel gewone juf. Maar als er een dier in gevaar is of ze hoort hulp roepen, 

neemt ze een hap van een schoolbordkrijtje en verandert ze in 'Superjuffie'. Ze schiet als een 

groene tornado door de lucht, redt de dieren en kan ook nog met ze praten. Ze heeft haar 

krachten gekregen van een mysterieus beeldje in een geheime kamer in haar nieuwe huis. Al 

snel ontdekken haar leerlingen haar gave, maar gelukkig beloven ze niets tegen de strenge 

directeur te zeggen. Samen verzinnen ze allerlei uitvluchten als juf Josje weer eens te laat op 

school komt met takjes in haar haar of een eendje in haar jaszak. Ondertussen gebeuren er heel 

vreemde dingen in de stadsdierentuin: de directeur is plotseling vertrokken en er wordt een tijger 

ontvoerd. Komt Superjuffies hulp op tijd? 

Het is een verfilming van het eerste deel uit de boekenreeks van Janneke Schotveld waarvoor 

het scenario werd geschreven door Tijs van Marle.de films is geregisseerd door Martijn Smits. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E06Ig_S6Ii4 

 

Groep 3-4 Iep! 

Iep! vertelt het verhaal van Viegeltje, een wezen dat lijkt op een klein meisje. Viegeltje heeft 

echter in plaats van armen vleugels. De vogelwachter Warre vindt haar en neemt Viegeltje 

mee naar huis. Warre en zijn vrouw Tine besluiten Viegeltje op te voeden als een gewoon 

meisje. Maar Viegeltje is geen gewoon meisje en op een dag vliegt ze weg. Ze wil naar het 

Zuiden met de andere vogels. 

Het boek is geschreven door Joke van Leeuwen. De film is geregisseerd door Rita Horst. 

 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bjCkWwdhXC0 

 

Groep 5-6 De piraten van hiernaast   

Het saaie kustplaatsje Zandwijk aan Zee wordt op stelten gezet door de komst van de 

zwaardvechtende en rum-drinkende piratenfamilie Donderbus. Terwijl de suffe buurtbewoners 

de waakhaai en huis-octopus maar niets vinden, sluit de elfjarige Michiel, ondanks hun 

verschillen, vriendschap met de stoere piratenjongen Billy. Maar hij dreigt zijn nieuwe vriend 

te verliezen wanneer aartsvijand Knokige Krelis plots opduikt. Samen met hun buurmeisje 

Elizabeth gaan de jongens de strijd aan tegen de gevaarlijkste piraat op zee…  

De piraten van hiernaast is een film uit 2020,  gebaseerd op de delen 'De piraten van hiernaast' en 

'1, 2, 3... Enteren!' van schrijver Reggie Naus. De film is geregisseerd door Pim van Hoeve. 

Trailer :  https://www.youtube.com/watch?v=TvLQqwWDk2s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aivoE64Hb50
https://nl.wikipedia.org/wiki/Janneke_Schotveld
https://www.youtube.com/watch?v=E06Ig_S6Ii4
https://www.youtube.com/watch?v=bjCkWwdhXC0
https://www.youtube.com/watch?v=TvLQqwWDk2s


Groep 5-6 Toen mijn vader een struik werd 

De tienjarige Toda woont met haar vader in een bakkerij. Ze weet alles van taart en gebak en is 

dol op de trompetmuziek van haar vader. Wanneer haar vader onverwacht weggeroepen wordt 

om het land te verdedigen, staat Toda er alleen voor. Ze begint aan een spannende reis  op zoek 

naar haar moeder. Onderweg weet ze steeds beter voor zichzelf op te komen. Via lieve vrienden, 

vreemde volwassenen, absurde situaties en nieuwe vrienden, komt ze uiteindelijk in het land van 

haar moeder terecht. Maar zal ze haar ook vinden? Een verhaal dat op universele  wijze het thema 

oorlog en persoonlijke groei belicht! 

Joke van Leeuwen schreef dit boek, actrice en scenariste Maureen Versprille. maakte er een mooi 

script van en speelde een kleine rol in de film die werd geregisseerd door Nicole van Kilsdonk.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=IvJd-xvPS_g 

 

Groep 6,7,8 de club van lelijke kinderen 

Als hoofdpersoon Paul op schoolreisje gaat, ontdekt hij dat het helemaal geen schoolreisje is: hij zal 

samen met honderden andere kinderen worden opgesloten omdat ze allemaal lelijk zijn. President 

Isimo wil namelijk geen lelijke mensen meer in zijn land zien. Paul ontsnapt en richt 'De Club van 

Lelijke Kinderen' op, samen met het mooiste meisje van zijn klas, Sara. Zij binden de strijd aan met 

de president en zullen proberen de andere kinderen te bevrijden 

Het boek is geschreven door Koos Meinderts en het scenario is geschreven door een reeks 

verschillende mensen. De film is geregisseerd door: Jonathan Elbers.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=tAUPEqZ6amU 

 

Groep 7-8 Pinocchio  

Wanneer houtsnijder Geppetto (Oscarwinnaar Roberto Benigni) uit een blok hout een pop maakt 

gebeurt er iets magisch. De brutale pop begint te praten en kan lopen, rennen en eten zoals een 

kleine jongen. Gepetto noemt hem Pinocchio en voedt hem op zoals zijn eigen zoon. Maar Pinocchio 

vindt het lastig om braaf te zijn. Hij is snel afgeleid en tuimelt van het ene ongeluk in het andere 

terwijl hij wordt misleid, gekidnapt en achterna gezeten door bandieten in een wereld vol 

fantasierijke wezens. Van de buik van een gigantische vis, tot speelgoedland en het veld der 

wonderen. Zijn trouwe vriendin de fee probeert hem te laten inzien dat zijn grote droom, een echte 

jongen worden, alleen uit kan komen als Pinocchio zijn gedrag verandert. 

Van het verhaal van Pinnochio, een klassiek italiaans sprookje, bestaan heel veel verschillende 

versies, een prentenboek, een stripboek en ook een roman. De film die u met de klas gaat zien is 

geregisseerd door Matteo Garonne Wij nodigen een scenarist uit die in de huid van de filmmakers 

kan kruipen. Zo ontdekt u hoe je van de kern van het oorspronkelijke sprookje uit al die bestaande 

verhalen tot een verhaal in de film kunt komen en welke keuzes de filmmakers daarbij hebben 

gemaakt. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3YJ2V-V3adE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvJd-xvPS_g
https://www.youtube.com/watch?v=tAUPEqZ6amU
https://www.youtube.com/watch?v=3YJ2V-V3adE


Groep 7-8 Mijn bijzonder rare week met Tess  

Op de eerste dag van de vakantie brak mijn broer zijn been. Dat was jammer voor hem, maar 

eigenlijk wel leuk voor mij, want bij de dokter kwam ik Tess tegen. Tess had bruine ogen met vlekjes 

erin. Ze kende haar eigen vader niet, zei nooit sorry en was nogal bazig: ik moest meteen een rare 

dans met haar oefenen op de parkeerplaats van de dokter. Het kon niet anders, zei ze. Haar leven 

hing ervan af… 

 

En dat is pas het begin van Samuels onvergetelijke vakantie. Tess heeft een plan bedacht om haar 

vader te leren kennen. Daar heeft ze één week de tijd voor. En Samuel moet haar helpen. 

Het verhaal van boek en film gaat over de vriendschap tussen Samuel en Tess. Het verhaal in het 

boek wordt verteld vanuit de ogen van Samuel. Tess is anders dan anders en samen beleven ze 

allerlei avonturen die ‘anders dan anders’  of ‘raar’ zijn terwijl Tess actie onderneemt om haar vader 

te leren kennen.  Het thema dood (als tegenhanger van voluit leven) speelt een belangrijke rol in het 

boek. 

Anna Woltz schreef het boek Mijn bijzonder rare week met Tess. Van dit boek is daarna een film 

gemaakt die internationale prijzen heeft gewonnen. De film is geregisseerd door Steven Wouterlood 

en een hoofdrol is voor Sonny Coops van Utteren die ten tijde van het maken van de film in Hoorn 

woonde. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=CY-pIsy32Ks 

 

Groep 7-8 Kapsalon Romy 

Het verhaal van boek en film gaat over de band tussen Romy en haar oma die een kapsalon runt. De 

ouders van Romy zijn gescheiden en ze brengt veel tijd door bij haar oma. Maar er gaan steeds meer 

dingen mis. De oma van Romy blijkt te dementeren, ze heeft Alzheimer en dit gaat zo ver dat de 

ouders van Romy besluiten dat ze niet meer in de kapsalon kan wonen en werken. In een laatste 

wanhopige poging om haar oma gelukkig te maken ontvoert Romy haar op een spontane treinreis 

naar haar geboortedorp in Denemarken.  

Het onderwerp dementie komt duidelijk voor het voetlicht. Dit gebeurt op grappige en invoelbare 

wijze en zal de kinderen veel aanknopingspunten bieden om het gesprek samen aan te gaan.  

Boven alles is het een verhaal van een heel zelfstandig meisje dat een diepe band opbouwt met haar 

vrijgevochten oma. Aan het einde van boek en film ontdekt ze dat ze ook nog gewoon kind mag zijn 

en zijn haar ouders, die door de gevolgen van de echtscheiding even met zichzelf bezig waren, er 

helemaal voor haar. Een hartverwarmend familieverhaal dus. 

Het boek en het scenario zijn geschreven door Tamara Bos. De film is geregisseerd door Micha 

Kamp. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=T_7BWeuaMWk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CY-pIsy32Ks
https://www.youtube.com/watch?v=T_7BWeuaMWk


Periode indeling 

Om de organisatie soepel te laten verlopen hebben we gekozen in welke periode welke verhalen 

aangeboden worden.   

 

Periode 1: Week 2 t/m 5 2022 

Hallo wereld, Iep, de piraten van hiernaast, Pinocchio, mijn bijzonder rare week met Tess 

Voor de kerst ontvangt u het boek in de klas. U start in week twee. Filmbezoek is in week 4 en 

bibliotheekbezoek is in week 5. 

 

Periode 2: Week 9 t/m 12 

Superjuffie, Toen mijn vader een struik werd, de club van lelijke kinderen, Kapsalon Romy 

Na de voorjaarsvakantie start u met het lezen van het boek. In week 11 bezoekt u de bioscoop en in 

week 12 de bibliotheek 

 

Periode 3: week 23 t/m 26 

Hallo wereld, Iep, de piraten van hiernaast, Hotel de grote L 

In week 19 ontvangt u het boek. In week 25 is het bezoek aan de bioscoop en in week 26 het bezoek 

aan de bibliotheek 

 

 

Kosten & Aanmelden 

In deze samenwerking tussen Bibliotheek Hoorn en Cinema Oostereiland met ondersteuning van de 

gemeente Hoorn betaalt u voor het gehele boek en film traject per klas slechts 75 euro incl BTW  

U kunt een traject aanvragen door een mail te sturen aan; 

educatie@bibliotheekhoorn.nl    of 

educatie@cinemaoostereiland.nl 

  

We hopen u te zien in een mooi boek en film traject. 

 

Josien Stringer  Cinema Oostereiland 

Wanja Visser  Bibliotheek Hoorn 
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mailto:educatie@cinemaoostereiland.nl

