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Laura & Anne 4 Ever

Lesduur: 50 minuten
Lesvorm: film kijken (20 minuten) en knutselen 
(30 minuten)
Werkwijze: groep of groepje

Wat heb je nodig?
• internet (digibord)
• knutselspullen

Opmerking vooraf voor de docent
De documentaire Laura & Anne 4 Ever gaat 
over de twee hartsvriendinnen Laura en Anne. 
Anne is overleden aan leukemie. In de film gaat 
het vooral over de vriendschap die Laura voor 
Anne voelt. De film kan voor sommige kinderen 
confronterend zijn, dus bereid uw klas erop 
voor.

In de documentaire Laura & Anne 4 Ever 
vertelt Laura over haar beste vriendin 
Anne, die is overleden. Lees de vragen 
voordat je gaat kijken en probeer tijdens 
het kijken het antwoord te geven. 

opdracht 1
1 Over wie gaat deze film?
2  Wie komen er in beeld om over haar te 

praten? Wat zijn ze van haar? 
3 Waaraan is Anne overleden? 
4 Hoe lang is het geleden dat Anne stierf? 

Bekijk de film Laura & Anne 4 Ever  
via de website van IDFA:
http://www.idfa.nl
Deel 2 staat rechts. De film staat hier 
http://www.cultureunplugged.com 
in zijn geheel.

opdracht 2
Je hebt de film gezien. Beantwoord nu de 
vragen.
1  Wie kwamen er niet in beeld om over Anne 

te praten? Waarom niet denk je? 
2  Je ziet Laura en Daan niet huilen. Denk je 

dat de film beter zou zijn als je dat wel zag?
3  Welke spullen heeft Laura die haar aan Anne 

doen denken? 
4  Ken jij nog meer manieren om aan iemand te 

blijven denken?
5 Wiens idee was het om de film te maken?

opdracht 3
Laura houdt heel veel van Anne, het is haar 
hartsvriendin. Ze heeft veel bijzondere dingen 
die haar aan Anne doen denken, zoals de deur 
met kusjes en het bord met briefjes en foto’s. 

Jij gaat iets voor jouw beste vriend(in) maken 
of voor iemand van wie je veel houdt. Om jullie 
vriendschap te vieren!

Stap 1
Maak een woordwolk over jouw vriend(in).
• Wat is er bijzonder aan hem of haar? 
• Wat kan hij/zij goed? 
• Heeft hij/zij ook vervelende kanten? 
• Waarom ben je vriend/vriendin? 
• Wat doen jullie graag samen?

Stap 2
Maak een ontwerp op papier voor een 
vriendschapssymbool. Maak iets dat speciaal 
voor jullie vriendschap is. Bijvoorbeeld:
•  Ga je altijd samen voetballen, dan beschrijf 

je een bal (eventueel zelf geknutseld) met de 
woorden die bij jullie horen.

•  Beschilder een spiegel, zodat je vriendin aan 
jou denkt als ze in de spiegel kijkt. 

•  Schrijf hem/haar een brief die hij of zij pas 
over dertig jaar mag lezen, waarin staat hoe 
speciaal je hem/haar vindt.

Knutsel een speciale herinnering voor je beste vriend(in)
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•  Maak tekst op een liedje dat jullie allebei leuk 
vinden en zing het in of maak er een video 
van.

•  Maak een collage van dingen die jullie graag 
samen doen en schrijf er een persoonlijke 
boodschap in.

•  Verzamel jullie favoriete video’s op een dvd 
en ontwerp een mooie cover.

Stap 3
Verzamel de spullen die je nodig hebt en voer je 
ontwerp uit.
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Laura & Anne 4 Ever

opdracht 1
1 Anne
2  Laura, de beste vriendin van Anne en Daan, 

haar broertje.
3 Leukemie, een vorm van kanker in je bloed.
4 Een half jaar geleden

opdracht 2
1  De ouders van Anne. De filmmaker wilde 

vooral de vriendschap van Laura en Anne 
laten zien en de filmmaker vindt het 
belangrijk om kinderen hun verhaal te laten 
vertellen. Volwassen komen al genoeg aan 
het woord, vindt ze.

2 Eigen antwoord
3  Bord met herinneringen (foto’s en briefjes), 

oude agenda’s, deur met kusjes, kettinkje 
met as.

4 Eigen antwoord
5 Van Anne.

 

Antwoorden


	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 


