
 
 
Lesbrief groep 8 Veerkieker           
 
Maak de volgende opdrachten in groepjes van 3: 
 
Bedenk een naam voor jullie groepje: 
 
Jullie hebben een vrijwilliger op bezoek gehad van Het huis van Weldadigheid. Ik zal in de les 
nog een keer vragen waar het over ging. 
 

 
 
Wat doe jij voor de Maatschappij? 
Nou is de opdracht dat jullie zelf een filmpje gaan maken over een maatschappelijk initiatief. 
Maar wat is een maatschappelijk initiatief? En hoe zou je daar een filmpje over kunnen maken? 
Daar ga ik jullie natuurlijk bij helpen, maar het is handig als jullie zelf eerst een beetje op 
onderzoek uitgaan.  
 
We hebben een lijst gemaakt met ideeen voor verschillende maatschappelijke initiatieven die 
jullie online kunnen bekijken. Als je iets heel interessant vindt, schrijf op de volgende pagina 
dan op welke site het is. Voordat je een film maakt moet je onderzoek doen naar je onderwerp. 
Als ik bij jullie in de klas kom voor een les filmmaken, kunnen we samen bekijken hoe je het 
beste aan de slag kunt gaan. Maar kijk eerst maar eens naar de volgende voorbeelden van 
maatschappelijke initiatieven: 
 
� voedselbank (www.voedselbankweststellingwerf.nl, www.voedselbankooststellingwerf.nl/ ) 
� Repair-café (https://www.facebook.com/groups/repaircafeoosterwolde/?fref=ts, 
https://repaircafe.org/locations/repair-cafe-oosterwolde/ ) 
� Ecostyle (in Oosterwolde) (http://www.ecostyle.nl ) 
� biologische boeren 
(http://www.organicgoatmilkcooperatie.nl/geitenhouders/show?texts_id=familie-pijlman, 
http://www.bewustbiologisch.nl/index.php?p=1&c=1&id=152, en google biologische boeren 
maar eens met jouw woonplaats erachter) 
� OlmenEs (in Appelscha http://www.olmenes.nl ) 
� de Grietman (in Oosterwolde, https://www.facebook.com/DeGrietman/ ) 
� Felida Big Cat Centre (in Nijeberkoop, http://www.felidabigcats.org/nl/felida/ ) 
� Wereldwinkel (http://www.wereldwinkel-wolvega.nl, 
http://www.alleadressen.nl/1806321/stichting-wereldwinkel-haulerwijk,)  



� Stichting Kunstwerf (http://www.kunstwerf.com ) 
� Dagopvang ouderen of gehandicapten (https://www.liante.nl/index.php?page=wat-we-
bieden/dagopvang, http://www.optoost.nl, ) 
 
Het kan ook gaan om mensen die iets voor elkaar doen om de wereld, het milieu of hun 
omgeving een beetje mooier te maken. Misschien ken je wel iemand in jouw omgeving die iets 
goeds doet voor de natuur, of voor een familielid? Ter inspiratie: 
 
� mensen met zonnepanelen op het dak 
� mensen die gebruik maken van aardwarmte 
� mensen die ecologisch tuinieren 
� mensen met een moestuin 
� mensen die gaan lopen of fietsen voor een goed doel 
� geld inzamelen voor het mogelijk maken van een operatie bij mensen die dat zelf niet 
kunnen betalen 
Dit zijn natuurlijk al heel veel voorbeelden! Misschien heb je zelf wel een heel goed idee! Schrijf 
hieronder de gegevens op van drie onderwerpen die jullie het meest interessant vinden!  
 

Naam bedrijf: Naam 
contactpersoon: 

Site: Telefoonnummer Wat doet het 
bedrijf/persoon? 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    

 



 
 
Als ik bij jullie in de les kom, zoeken we één onderwerp per groepje om een filmpje van te 
maken. Jullie gaan dan met je groepje aan de slag met het voorbereiden van een interview en ik 
leg uit hoe je het beste met je mobiel kunt filmen. 
 
 
 
 
Veel plezier! 
 
 
 
 
Groetjes, 
 
Ilona Vergonet 
Docent Film&Media 
vergonet@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


