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Filmpostertaak



Filmpostertaak

Opdracht:

=> Maak een aantrekkelijke filmposter van een A4 over één van de 

historische of historisch gerelateerde films voor het 6de jaar die je kan 

terugvinden op 

https://www.degeschiedenisles.com/nl/filmoverzicht/6de-jaar

Je kan kiezen uit 314 films!

=> Een goede poster moet anderen kunnen overtuigen de film ook te 

bekijken.

https://www.degeschiedenisles.com/nl/filmoverzicht/6de-jaar
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Hoe ga je te werk?

1. Ga naar https://www.degeschiedenisles.com/nl/filmoverzicht/6de-

jaar

2. Kies 5 films uit. 

3. Mail je keuze naar Peter Moens via Smartschool en dit ten laatste 

op maandag 20 maart 2023.

Respecteer de afspraken voor het versturen van een e-mail!

4. Je krijgt een e-mail terug met de film voor je taak

5. Bekijk de film

6. Maak over je film een filmposter. Vermeld op de achterkant van je 

filmposter je naam en klas.

7. Geef een afgedrukte versie van je filmposter af tijdens de les op 

maandag 24 april 2023. Digitale versies worden niet aanvaard!
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Wat moet je in je filmposter verwerken?

1. De naam van de film.

2. Jouw mening over deze film. Vond je de film goed of slecht, 

boeiend, historisch correct, … (ongeveer 1/4de van de filmposter).

3. Een overzicht van de voornaamste historische feiten in je film     

(ongeveer 2/4de van de filmposter).

4. Een korte biografie van één van de acteurs uit de film  (ongeveer 

1/4de van de filmposter).

Wanneer moet je de filmposter afgeven?

=>  Op maandag 24 april 2023
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Hoeveel punten kan je verdienen met deze filmpostertaak?

=>  Je kan 22 punten verdienen met de filmpostertaak:

• 2 punten voor het op tijd doorsturen van je filmkeuze (dit is ten

laatste op maandag 20 maart 2023)

• 4 punten staan op de layout van je filmpostertaak

• 4 punten staan op je persoonlijke mening op je filmpostertaak

• 4 punten staan op de biografie van één van de acteurs

• 8 punten staan op het overzicht van de historische feiten 

Hoe moet de layout van de filmposter eruit zien?

=> Je kan de layout helemaal vrij kiezen. 

Waar kan je een voorbeeld bekijken van een geslaagde filmposter?

=> Op de volgende pagina vind je enkele voorbeelden.
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