
     

 

#LOCKDOCS 
 

 

DOCENTENHANDLEIDING 
 
Thema’s: Coronacrisis, niet naar school, ziekte, familie, dieren/natuur 
 
Vakken en Kerndoelen:  
dit materiaal sluit aan bij de volgende vakken en kerndoelen van het PO:  

- Taal (Zinsopbouw en uitspraak van kinderen in Spanje en Italië verschilt van die in 
Nederland) Kerndoel 12 Taalbeschouwing 

- Aardrijkskunde - Kerndoel 50, Ruimte 

- Biologie (virus, pandemie, ziekte, vaccinaties)  

- Jezelf en de ander (fase 2) 

- Kerndoel 34 - Mens en samenleving 

- Kerndoel 47 - Ruimte 

- Kerndoel 55 - Kunstzinnige oriëntatie 
 

  

https://www.docmakers.nl/
http://www.human.nl/
http://www.idfa.nl/


     

 

CONTEXTBLAD 

 
FILMBESCHRIJVING 
Een groep Nederlandse kinderen uit Spanje, Italië en 
Nederland doet verslag van de eerste lockdown 
tijdens de coronacrisis van 2020. Nooit eerder gingen 
de scholen dicht vanwege een virus. Hoe gaan 
kinderen hiermee om? Wat brengt de crisis hen, wat 
verandert er allemaal en maken ze zich zorgen?  
Alle kinderen filmden zelf met hun telefoon. Resultaat: 
een uniek en ontroerend verslag van de lockdown 
door de ogen van kinderen.  
 

CONTEXT 
Halverwege maart 2020 moest iedereen plotseling 
thuisblijven. De scholen gingen dicht, veel winkels 
sloten hun deuren en je kon niet zomaar meer bij 
mensen op bezoek, of de bus/trein/metro pakken. Het 
werd stil op straat en niemand wist hoe lang het zou 
duren, of hoe het af zou lopen. 
Sanne Rovers zat ook thuis en appte in een 
whatsappgroep van filmmakers: ‘Laten we hier een 
documentaire over maken.’ Tien regisseurs wilden 
hier graag aan meedoen en samen begonnen ze aan 
#lockdocs. Sanne Rovers: ‘Het was zo’n bijzonder 
project. Sommige regisseurs had ik nog nooit in het 
echt ontmoet, alleen maar via Zoom. We spraken 
elkaar urenlang via de laptop en de appgroep, maar 
we zagen elkaar pas voor het eerst toen de film af 
was en we een mini-première hadden met de 
hoofdpersonen en de makers.’  
 

Ook de hoofdpersonen kenden elkaar niet. En ook zij 
spraken elkaar niet in het echt, maar via 
zoomgesprekken. Ze leefden met elkaar mee en 
wilden veel van elkaar weten. Voor sommige kinderen 
kwam corona erg dichtbij omdat een familielid ziek 
was of juist absoluut niet ziek mocht worden. Voor 
anderen zorgde de lockdown voor een heel ander 
leven omdat ze bijvoorbeeld van de stad naar het 
platteland verhuisden, of dat ze hun klasgenoten niet 
meer zagen terwijl de eindmusical net moest worden 
geoefend. Er deden in totaal 15 kinderen mee aan 
#lockdocs. Sommige kinderen kregen een grotere rol 
dan anderen. Er zijn een paar kinderen die je vaker 
terugziet en die hun verhaal wat uitgebreider 
vertellen. De anderen hebben een kleiner verhaaltje 
en komen minder vaak in de film voor. De 
hoofdpersonen zijn: Juliëtte (NL), Maiza (NL), Joaquin 
(Spanje), Tessa (NL), Lucia (Spanje), Yannis (NL), 
Odeke (NL) en Mika (Italië).  
Er deden ook twee Nederlandse kinderen mee die in 
Australië en Libanon wonen - zij hadden een kleinere 
rol in de film.   

 

DE MAKERS 
De regisseurs vonden het relevant dat deze film werd 
gemaakt, omdat de lockdown een vreemde periode 
was die niemand ooit eerder had meegemaakt. Het is 
belangrijk om op zo’n bijzondere tijd te reflecteren, en 
om andere kinderen te zien die in dezelfde situatie 
verkeren. De nadruk van vrijwel alle media bij de 
verslaggeving van de coronacrisis lag niet op de 
ervaringen van kinderen, terwijl het voor hen net zo 
ingrijpend was als voor de volwassenen. Juist ook 
omdat ze zagen dat zelfs volwassenen niet goed 
wisten hoe ze ermee om moesten gaan.  
Alle regisseurs die meewerkten aan #lockdocs maken 
documentaires. Voor de meeste van deze 
filmmaaksters is dit niet hun eerste 
jeugddocumentaire. Maar het is wel voor het eerst dat 
zij op afstand moesten regisseren en dat er geen 
cameraman/-vrouw aan te pas kwam; alles is met 
mobiele telefoons gefilmd door de kinderen en hun 
familieleden. Dat was even wennen, want regisseurs 
zijn er altijd bij als er gefilmd wordt. Dat kon nu niet. 
Dat maakt #lockdocs juist zo’n bijzonder project, 
zowel voor de makers als voor de hoofdpersonen, die 
nu plotseling ook het camerawerk mochten doen. 
Alle regisseurs hadden één of twee kinderen onder 
hun hoede die zij begeleidden bij het maken van de 
filmpjes. Zij vonden deze kinderen in hun eigen 
vrienden- en kennissenkring. Sanne Rovers is de 
eindregisseur van de film.  

 

VERDIEPING 
- Overzicht van het werk van Sanne Rovers 
- Kinderen en de coronacrisis 
- Het ontstaan van het coronavirus 
 

Credits #lockdocs 
Sanne Rovers i.s.m. Kim Brand, Saskia Gubbels, 
Marjolijn Heijnen, Anneloor van Heemstra, Denise 
Janzée, Juul op den Kamp, Susan Koenen, Annelies 
Kruk, Nadine Kuipers, Mirjam Marks en Lidija Zelovic. 
Nederland, 2020, 22 min. 
#lockdocs is een productie van Docmakers i.s.m. 
HUMAN 
 

Tip voor docenten  
Met een gratis Docschool Online lidmaatschap krijgt u 
toegang tot meer dan 100 documentaires en 
bijbehorend lesmateriaal. Ga naar 
www.idfa.nl/docschool-online | 020 62373329  
Ook bij HUMAN kan je meer video’s en lesmateriaal 
vinden op: www.human.nl/onderwijs  
© DOCMAKERS 2020 | www.idfa.nl   

https://www.docmakers.nl/
http://www.human.nl/
http://www.idfa.nl/
http://www.sannerovers.nl/
http://www.sannerovers.nl/
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/53566-avondjournaal.html
https://jeugdjournaal.nl/uitzending/53566-avondjournaal.html
https://wikikids.nl/Coronavirus
https://wikikids.nl/Coronavirus
http://www.idfa.nl/docschool-online
http://www.human.nl/onderwijs
http://www.idfa.nl/


     

 

OPDRACHTEN 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees voordat je begint het contextblad. In dit document vind je belangrijke achtergrondinformatie.  
 

VOOR DE FILM 
 

1 
T/M OPDRACHT 4  
 
 
 
 
 
 

VOOR DE FILM 
‘CONTEXT’ 
 

5   
T/M OPDRACHT 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Wat is volgens jou een documentaire? Noem minstens twee 
kenmerken. 
 

2. Beschrijf twee verschillende documentaires die je weleens hebt gezien. 
 

3. Noem twee overeenkomsten en twee verschillen tussen deze 
documentaires 

 
4. Wat was het doel van de twee documentaires die je hebt gezien? 

 
 
 

5. De kinderen uit #lockdocs maken bijzondere dingen mee tijdens de 
coronacrisis. Tessa’s moeder kreeg bijvoorbeeld corona en moest zelfs 
naar het ziekenhuis. Had jij ook een familielid of een bekende die 
corona kreeg en er erg ziek van werd?  
Zo ja, kun je er wat meer over vertellen? 
 

6. Tijdens de lockdown werden de scholen gesloten. 
a. Wat vond jij ervan dat je niet meer naar school mocht? 
b. En hoe voelde je je na een maand? 
c. Wat miste je en wat juist niet? 
d. Wat heb je van die lockdown-tijd geleerd? 
e. Als jij de baas van Nederland was geweest, had je de scholen     

dan ook gesloten? 
 
 
 
 

https://www.docmakers.nl/
http://www.human.nl/
http://www.idfa.nl/


     

 

NA DE FILM    
‘FILMINHOUD’ 

7 
T/M OPDRACHT 14 
 

 
Links: Lucia 
Rechts: Joaquín 

 

 
Vanaf linksboven met de klok mee: 
Maiza, Juliëtte, Yannis, Ciraj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NA DE FILM    
‘DE MAKERS’ 

15 
T/M OPDRACHT 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mika’s moeder werkt in een ziekenhuis met coronapatiënten.  
Ze liep daardoor het risico om zelf ook corona te krijgen. 
a. Zou jij dat ook durven? Waarom wel/niet? 
b. Waardoor maakte Mika zich daar niet zoveel zorgen over? 

 

8. Lucia vertelt dat ze van Barcelona naar het Spaanse platteland is 
verhuisd met haar familie. Tijdens de lockdown ontdekte ze de natuur 
en kreeg ze een goede band met haar zus en broertje. 
a. Wat voor dieren had Lucia allemaal om zich heen? 
b. Zou jij ook weleens in een heel andere omgeving willen zijn met je 

familie? Vertel eens in wat voor omgeving en waarom? 
 

9. Joaquín woont in Barcelona tijdens de lockdown. In Spanje waren de 
coronamaatregelen strenger dan in Nederland. De Spanjaarden 
mochten wekenlang niet naar buiten. Joaquín verlangde erg naar 
zwemmen in zee en ging uiteindelijk illegaal de zee in. Wat vind je 
daarvan, en wat zou jij stiekem doen als je niet naar buiten had 
gemogen? 
 

10. In de film zie je dat Maiza haar verjaardag viert met een online 
feestje op de computer. Heb jij ook je verjaardag gevierd tijdens de 
lockdown, of was je bij het online feestje van een jarige vriend of 
vriendin? Kun je beschrijven hoe dat toen ging? 
 

11. De corona-pandemie zorgde ervoor dat de hele wereld een tijd lang 
stilstond. Waar zou de wereld nog meer stil door kunnen staan? Of: 
waar zou je willen dat de wereld stil voor zou staan? 
 

12. Maiza’s broertje en Juliëtte’s vader zitten in de risicogroep: zij hebben 
veel kans om erg ziek te worden van corona. Heb jij ook een familielid 
dat in de risicogroep zat? Hoe was dat voor jou? 

 

13. Ciraj vertelt over de verschillende meningen rondom het ontstaan van 
het coronavirus. Sommigen zeggen dat het verzonnen is. Wat denk jij 
daarvan? 

 

14. Yannis zat in groep 8 tijdens de lockdown. Hij was bang dat de 
eindmusical niet door zou gaan. Hoe loste zijn school het op en wat 
zou jij een goede oplossing hebben gevonden? 

 
 

15. Wat vond jij de leukste hoofdpersoon van #lockdocs? Beschrijf diens 
persoonlijkheid en leg uit waarom je diegene zo leuk vindt. 

 
16. Is er een hoofdpersoon in de film die een beetje op jou lijkt? Zo ja, wie 

dan en waarom? Zo nee, wat maakt deze kinderen anders dan jij? 
 

17. Denk je dat de kinderen uit #lockdocs al hun filmpjes helemaal zelf 
hebben gemaakt? En als je twijfelt, welke filmpjes denk je dat er door 
anderen zijn gefilmd? 
 

18. Sommige kinderen zitten vaker in de film dan anderen. Waarom denk 
je dat juist deze kinderen de hoofdpersonen zijn geworden? En zou jij 
zelf een goede hoofdpersoon zijn geweest? 

 
 

https://www.docmakers.nl/
http://www.human.nl/
http://www.idfa.nl/


     

 

NA DE FILM 
‘EIGEN PERSPECTIEF’ 

19 
T/M OPDRACHT 21 

 
 

 
 

NA DE FILM 
‘CREATIEVE OPDRACHT’ 

22   
T/M OPDRACHT 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Wat vond je goed aan deze documentaire? Leg uit waarom. 
 

20. Vond je dat de documentaire iets miste? Leg je antwoord uit. 
 

21. Wat heb je uit deze documentaire onthouden waar je iets aan hebt? 
Heb je iets geleerd? 

 
 
 

 

22. Als jij met jouw telefoon filmpjes gaat maken en daar een documentaire 
van gemaakt zou worden… 
a. Waar zou deze documentaire dan over gaan? 
b. Wat zou je dan bijvoorbeeld filmen? Leg je antwoord uit.  
 

23. Maak zelf een filmpje met je telefoon (of met die van een vriend of 
vriendin). Doe verslag van een dag uit jouw leven. Bijvoorbeeld: 
interview iemand uit je gezin, laat je uitzicht zien, je huisdier (als je die 
hebt) en de allerbeste plek in jouw huis. Vertel waarom dit je allerbeste 
plek is. Sluit af met een boodschap voor de kijker!  
 
Heb je eerst wat filmtips nodig? Kijk dan naar deze video:  
 

https://vimeo.com/491606615  
Wachtwoord: #lock 
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