
OVER DE FILM
De 9-jarige Eia wil niets liever dan samen met haar 
vader en moeder Kerstfeest vieren. Haar ouders 
hebben het altijd zó druk. Haar vader is architect en 
heeft opdrachten uit de hele wereld. Haar moeder 
is ballerina en vaak van huis voor optredens en 
danstournees. Eia mist haar familie. Als plotseling 
blijkt dat haar beide ouders naar het buitenland 
moeten voor hun werk, in plaats van thuis kerst 
te vieren, brengt het meisje onverwachts haar 
wintervakantie door bij haar grootvader. Tot dat 
moment wist ze helemaal niet dat ze een opa had. 
Het bezoek komt als een complete verrassing voor 
Eia. Maar na de eerste shock, ervaart ze een warme 
fijne familie, maakt ze een nieuwe beste vriend, 
vindt ze uit waarom haar vader niet wilde dat ze 
opa zou leren kennen. En Eia ontdekt een zeldzame, 
met uitsterven bedreigde vogel in het winterse 
wonderland. Daarmee redt ze een prachtig oerbos 
van kap en vernietiging. Het kerstverhaal eindigt 
in een verzoening tussen de opa en de vader. De 
hele familie viert een bijzondere hereniging en een 
prachtig eindejaarsfeest. 

VOOR DE FILM
Klassengesprek
Stel de kinderen een aantal vragen om hun 
voorkennis aan te spreken en om ze voor te  
bereiden op het uitje.

Mogelijke vragen: 
•   Ga je wel eens naar de bioscoop, en naar wat 

voor films ga je dan? 
•   Wat zijn de verschillen tussen thuis kijken en in  

de bioscoop? 
•   Wat is jouw lievelingsfilm? 

SPOOKUIL

•   Ben je al eens eerder op een filmfestival geweest, 
zo ja welke?

•   Wat voor soort films vind je leuk?

Na het klassikaal bekijken van de trailer: 
•   Vond je het er leuk uitzien?
•   Hoe denk je dat de film afloopt?
•   De film gaat een beetje over kerst, wat is jouw 

favoriete feestdag?
•   De film speelt zich af in Estland, weet je waar dat 

ligt? Wat weet je over Estland?
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Deze lesbrief is bedoeld voor docenten om als voorbereiding te gebruiken op de filmvertoning van Spookuil. 
Door het van tevoren en achteraf bespreken van de film en het uitje kunnen kinderen het filmkijken 
actiever verwerken en ervaren. Met een voor- en nagesprek en eventueel een actieve opdracht kun je 
dieper ingaan op de ervaring van het filmkijken, op het medium film en op de thematiek van de film zelf. 
Deze lesbrief biedt hiervoor de nodige handvatten en is naar eigen inzicht uit te breiden of in te korten.



Gedrag in de bioscoop
Een bioscoopbezoek wordt nog leuker wanneer er rekening wordt gehouden met elkaar. 
Maak kinderen hiervan bewust. 

•   Vraag aan de kinderen welk gedrag ze vervelend vinden tijdens een film. 
•   Maak concrete regels naar aanleiding van de onderwerpen die kinderen aandragen, 

zoals: niet eten in de zaal, geen telefoontjes, niet met je voeten op de stoelen, niet 
hardop praten tijdens de film en afval opruimen. 

•   Bespreek samen welke stappen gezet moeten worden als leerlingen zich niet aan de 
afspraken houden (vriendelijk vragen te stoppen, begeleider vragen om in te grijpen).

NA DE FILM 
Door de film na afloop klassikaal te bespreken, help 
je de kinderen het filmbezoek te verwerken en hun 
eigen mening te formuleren.

Mogelijke vragen: 
•   Wat vond je van de film? 
•   Wie was jouw favoriete personage en waarom? 
•   Was de film wat je er van verwachtte, wat was er 

anders? 
•   Herkende je je zelf in een van de personages, zo 

ja in wie?
•   Als jij in de schoenen van Eia stond, wat had je 

dan anders gedaan?
•   Vier jij ook kerst met de hele familie?
•   Zijn er andere feestdagen waarbij de familie 

samen is?
•   Als je iedereen zou mogen uitnodigen voor jouw 

kerstfeest, wie zou jij dan uitnodigen?
•   Zou je nog eens een soort gelijke film willen kijken, 

waarom wel of niet? 
•   Heb je wel eens een dier gered, wat was de 

situatie?
•   Heb je wel eens een uil in het echt gezien?

Doe-opdracht 
Zoek op internet een dier op die met uitsterven 
wordt bedreigd en teken deze na. Kijk of jouw 
klasgenootjes kunnen raden welk dier je hebt 
getekend! Kennen zij het dier al? Wat kun je er over 
vertellen?. 

Doe-opdracht 2
Maak zelf een korte film! Begin bij het schrijven van een verhaal. 
Hoe doe je dat? In het verlengde van het project Look@Me is er een 
handig interactief lesprogramma ontwikkeld voor kinderen om in een 
paar simpele stappen zelf films te leren maken. Het is allemaal te 
vinden op: Schoolkade.nl.


