Pakket 2
HALT
Duur Pakket
•Gastles Halt - 50 Minuten
•Film Fataal 95 minuten
Inhoud Q&A en verhaal gastspreker Halt
Halt spreekt veel met jongeren die over
grenzen zijn gegaan. Ook voor zinloos
geweld, zoals lichte mishandeling, het
vernielen van spullen of agressie tegen
hulpverleners. De jonge daders overzien
vaak niet de gevolgen van hun impulsieve
gedrag en realiseren zich niet dat dit grote
impact heeft op de slachtoffers. Maar ook op
de omgeving van het slachtoffer en op hun
eigen ouders. De film Fataal brengt dit voor
Halt doeltreffend in beeld. Daarom heeft Halt
ervoor gekozen om samen te werken met
deze campagne. Om zinloos geweld en de
gevolgen daarvan voor zowel daders als
slachtoffers bespreekbaar te maken. Met de
voorlichting vanuit Halt willen we ook de
gevolgen voor de dader met leerlingen bespreekbaar maken. In de les bespreken we de verschillende
vormen van (zinloos) geweld. En wat de gevolgen zijn voor de dader. Ook komt aan bod wat je kunt doen als
je (zinloos) geweld ziet of als je aanvoelt dat het gaat gebeuren. Tot slot leggen we in de les de link naar de
gevolgen voor de slachtoffers en de film Fataal. De voorlichting van Halt wordt alleen klassikaal gegeven.
LOGLINE FILM - FATAAL
Milan (Jeffrey Hamilton) heeft alles. Een verloofde (Priscilla Knetemann) die hem overal in steunt, een
schoonfamilie die op alle vlakken wil helpen en een eigen club die draait als een tierelier. Tot hij door drie
jongens in elkaar wordt geslagen en het leven waar hij zo hard voor heeft gewerkt in duizend stukjes lijkt te
vallen.
LESMODULE
In samenwerking met de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld van Moed en het Lieveheersbeestje
ontwikkelden we op basis van de film de lesmodule. Docenten gebruiken de lesmodule om het onderwerp na
het zien van de indrukwekkende film met hun leerlingen te behandelen. Onze lesmodule bestaat uit 4
verschillende thema’s binnen zinloos geweld die goed aansluiten op de film Fataal. Deze modules zijn los
goed individueel te gebruiken dus een klas kan, wanneer dat gewenst is, zich ook enkel werpen op bepaalde
thema’s.
DE MODULE BESTAAT UIT DE VOLGENDE 4 LESSEN:
1) Na- gesprek en het bespreken van de film fataal.
2) Zinloos geweld en onder invloed zijn van verdovende middelen.
3) Inzicht in de mentale en fysieke gevolgen van zinloos geweld.
4) Gevolgen voor dader en omgeving.
Extra les “debat over zinloos geweld” los bestelbaar
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STANDAARD PROGRAMMA
Binnen de mogelijkheden hanteren we standaard de onderstaande programma’s:
OCHTEND-VOORSTELLING
08:15 productie JSB aanwezig
08:50 docenten aanwezig
08:55 aanvang leerlingen
09:05 start Q&A gastsprekers
10:00 einde Q&A gastsprekers
10:00 – 10:10 korte pauze
10:15 start film
11:45 einde film
12:00 einde afbouw
MIDDAG-VOORSTELLING
12:15 productie JSB aanwezig
12:50 docenten aanwezig
12:55 aanvang leerlingen
13:05 start Q&A gastsprekers
14:00 einde Q&A
14:00 – 14:10 korte pauze
14:15 start film
15:45 einde film
16:00 einde afbouw
De programma’s zijn eventueel af te stemmen op de lesuren en de wensen van de school.
CONTACT
Boekingen & Informatie
T +023-5316222
E info@zinvol-gesprek.nl
JSB Productions B.V. – Productie & Pers
E Booking@jsb-productions.nl
Website jsbproductions.nl
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