Fictieopdracht 2

Film-boekverslag bij ...

BOY 7

VERGELIJKING LEESBOEK EN FILM
KLAS 2

INLEIDING

Deze fictieopdracht bestaat uit twee delen: de oriëntatieopdrachten en de
verwerkingsopdrachten. De oriëntatieopdrachten voer je in de les uit voor je de film hebt
gezien. De verwerkingsopdrachten voer je individueel uit, na het kijken van de film. Je
eindigt met de keuze uit één van de twee slotopdrachten.
In je verslag moeten de volgende onderdelen zitten:
 Voorkant met naam en klas
 Inhoudsopgave met paginanummers
 Alle oriëntatie- en verwerkingsopdrachten met antwoorden (te vinden in dit boekje)
 Eén slotopdracht (zie laatste pagina van dit boekje)

Daarnaast moet je verslag aan de volgende eisen voldoen:
 Lettergrootte max. 12 (m.u.v. de hoofdstuktitels)
 Verzorgde indruk, lay-out
 Let op je spelling, interpunctie en zinsbouw
 Inleveren in een snelhechter

Inleverdatum: ...............................................................
Veel plezier bij het kijken van de film en lezen van het boek. Succes met het maken van het
verslag!

Oriëntatieopdrachten bij Boy 7
Opdracht 1
Voor het kijken naar de trailer
a. Wat is een trailer?
b. Wat verwacht je als de filmposter ziet?
Opdracht 2
Tijdens het kijken naar de trailer
https://youtu.be/jTpYk9Kc56w
a. Let goed op het hoofdpersonage Sam. Wat is zijn
probleem?
b. Welk verhaal wordt volgens jou in deze trailer verteld?
c. Wat is het hoogtepunt van deze trailer?
d. Aan het einde van de clip zegt Sam tegen Lara: ‘Ergens ben je daar nog en je gaat met
mij mee.’ Leg dit citaat uit.

Huiswerkopdracht
Lees hoofdstuk 1 en 2 van het boek. Deze vind je achteraan in dit boekje.

Verwerkingsopdrachten bij Boy 7
Opdracht 1
Het begin van het boek en de film
In de vorige les heb je het eerste hoofdstuk van het boek gelezen. De film start heel anders
dan het boek.
Beschrijf hoe het boek start en hoe de film start. Benoem vervolgens de belangrijkste
verschillen.
Opdracht 2
Beantwoord de vragen over de tijd in de film
a. Het verhaal van de film is niet in chronologische volgorde verteld. Wat betekent
chronologische volgorde?
b. Welk effect heeft het afwijken van de chronologische volgorde op de kijker?
c. In welke tijd speelt dit verhaal zich af? Geef twee voorbeelden uit de film waaruit dat
blijkt.
d. Met het begrip vertelde tijd bedoelen we de tijd die het verhaal in beslag neemt. Dat
kun je uitdrukken in dagen, weken, maanden of jaren. Wat is de vertelde tijd van het
verhaal in de film?
Opdracht 3
Beantwoord de vragen over scènes uit de film
a. Sam wordt opgepakt omdat hij hackte. Tegen de Minister van Veiligheid zegt hij,
tijdens een gesprek/verhoor: ‘Ik hoor niet bij hen.’ Wie bedoelt Sam hier met ‘hen’?
b. Tijdens een looptraining probeert Sam te vluchten. Hij komt erachter dat er een
muur om het terrein staat zodat hij niet weg kan. Hij ziet daar Lara. Zij wilde ook
vluchten. Het begint op dat moment te sneeuwen. Wat is de functie van de sneeuw?
c. Inmiddels gaan de verbijsterde beelden de hele wereld over ….. Degene die de
beelden heeft aangeleverd, blijft nog in anonimiteit. Al is het natuurlijk de vraag
wanneer hij naar voren komt om zich bekend te maken.
De film eindigt met deze scène. Wat denk jij? Komt Sam naar voren om zich bekend
te maken? Waarom wel of waarom niet?

Slotopdracht bij Boy 7
Slotopdracht: kies een van de twee opdrachten. De eerste opdracht is gemakkelijker dan
de tweede opdracht. Kies je voor meer uitdaging, ga dan sowieso voor opdracht 2.
Slotopdracht 1
In Boy 7 gebeuren dingen die niet in het echt kunnen gebeuren.
a.
Noteer vijf dingen uit Boy 7 die niet in het echt gebeuren.
b.
Welke van deze vijf dingen kunnen misschien in de toekomst wel in het echt
gebeuren, denk je? Leg uit.
Kies één van de dingen die je bij vraag a hebt genoteerd. Stel je voor dat dit over tien,
of misschien twintig jaar wel zou kunnen gebeuren.
c.
Wat zijn de voordelen daarvan? Noteer er drie.
d.
En wat zijn de nadelen? Noteer er drie.
e.
Weeg de voordelen en nadelen tegen elkaar af: zou jij het goed vinden als dit
in de toekomst echt zou kunnen gebeuren? Of zou het misschien wel
verschrikkelijk zijn? Leg je antwoord duidelijk uit.
Slotopdracht 2
De film gaat over het chippen van mensen om gedragsverandering teweeg te brengen. Hoe
ver mag je gaan om misdadigers op andere gedachten te brengen?
Schrijf jouw mening hierover op. Onderbouw je mening met argumenten die niet alleen op
meningen, maar ook op feiten zijn gebaseerd. Zoek dus op internet naar bronmateriaal.
Richtlijn: ongeveer 300 woorden.
Denk aan de indeling: inleiding – kern – slot.

