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https://www.jeugdfilm.be 

Wie of wat is JEF? 

JEF is een aanspreekpunt voor iedereen die professioneel te maken heeft met jeugd, film en nieuwe 

media, in de klas of in de vrije tijd. 

JEF maakt kinderen en jongeren filmwijs en brengt de beste films voor kleuter, lager en secundair 

onderwijs in zalen in heel Vlaanderen en Brussel. 

“Een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. Dit geeft hen kansen om 

zelf te bepalen in welke wereld ze willen leven. JEF maakt daartoe jeugdfilm beschikbaar voor vertoners, 

zichtbaar en toegankelijk voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd.” 

Filmkijken past bovendien in het ruime kader van de eindterm mediawijsheid in het onderwijs; film 

kan beroeren, intrigeren en visueel informeren. 

Met JEF naar CC De Woeker 

Boekingsinfo voor leerkrachten 

Ook CC De Woeker wil leerlingen laten proeven van zeer recente, kwalitatieve en vaak bekroonde 

filmparels en biedt daarvoor het filmaanbod  van JEF vzw aan. 

Neem contact op met CC De Woeker: 

Wens je als klas of als school graag een film te vertonen in CC De Woeker, neem dan contact op met 

Dienst Cultuur Oudenaarde via mail kim.mees@oudenaarde.be of telefonisch op het nummer 

055.335103. Samen kunnen we dan op zoek gaan naar een passend moment voor vertoning. De data 

en uren van de filmvoorstelling, worden in onderlinge samenspraak bepaald. 

Kies vervolgens een film uit het aanbod: 

Ga naar https://www.jeugdfilm.be en klik vervolgens op JEF voor professionals. 
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Scrol naar beneden tot je onderstaand paginascherm bekomt en klik vervolgens op ons aanbod nu. 

 

 

In de linker kolom onder de hoofding Leeftijd in schoolcontext kan je je zoekresultaat verfijnen. 

 

 

Eenmaal je een keuze hebt gemaakt, vragen wij u om contact op te nemen met de Dienst Cultuur via 

mail kim.mees@oudenaarde.be of telefonisch op het nummer 055.335103. De kans bestaat echter 

dat de gekozen film reeds deel uitmaakt van onze eigen collectie. Zo niet, dan bekijken wij eerst de 

mogelijkheid om betreffende film aan te schaffen. Ook het opvragen van de film bij JEF gebeurt 

gemakshalve via de Dienst Cultuur, daar de bijhorende vragenlijst enkele technische vragen omvat. 

Ook trachten wij de film voorafgaand aan de voorstelling als eens uit te proberen om zo technische 

problemen te vermijden tijdens de voorstelling zelf. Indien de film goed werd ontvangen, zorgen wij 

ervoor dat de film klaarstaat op afgesproken moment om deze in optimale omstandigheden te 

kunnen bekijken. 
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Eventuele introfilm: 

Elke vertoning wordt voorafgegaan door een introfilm waarbij de filmmaker het publiek de film 
inloodst. Indien gewenst, stuur je hiervoor een e-mail naar info@jeugdfilm.be.  

Nabespreking in de klas: 

Als leerkracht ontvang je een gratis lesmap met filmwijze info en opdrachten bij de film. Je vindt deze 
lesmap ook terug op de filmpagina in de catalogus van JEF.  

Facturatie: 

Na de voorstelling factureert Dienst Cultuur Oudenaarde een prijs per leerling aan de school. Een 
filmbezoek kost €3 per leerling. Leerkrachten of begeleiders hoeven niet te betalen.  
De capaciteit is beperkt tot 185 personen per voorstelling. We organiseren films voor groepen vanaf 
30 leerlingen. 
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