BOS Documentaire Festival 2022 “Het kind van nu”
Binnen de 3 subthema’s zijn er per subthema 2 documentaires voor jullie geselecteerd die je ter voorbereiding
op de verdiepingsdag kunt kijken. Hieronder vind je per thema de beschrijvingen en de link naar de
desbetreffende documentaire.
Thema

Documentaire

Klassenmanagement

De kinderen van juf Kiet
Kiet is een lerares die je ieder kind toewenst. Ze is liefdevol en altijd rechtvaardig. Haar geduld is oneindig. Ze
leert haar kinderen Nederlands lezen en schrijven, maar vooral ook hoe je met elkaar omgaat en samen
problemen oplost. De kinderen in de klas van juf Kiet zijn nog maar pas in Nederland. Alles is nog nieuw en
verwarrend. In het begin hebben ze over alles en niets ruzie. De liefdevolle, maar strenge hand van juf Kiet
werkt helend. Langzamerhand winnen de kinderen aan zelfvertrouwen.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/juni/de-kinderen-van-juf-kiet.html
Geef me ’s ongelijk
Julius (15) is zeer slim. Door hevig te provoceren heeft hij het te bont gemaakt en wordt hij van zijn school in
Amsterdam-Zuid gestuurd. Hij moet gaan werken aan zijn gedrag. Zijn gescheiden ouders en andere
begeleiders proberen hem te helpen, maar hij vindt communistisch gedachtegoed, internationale politiek en
vogelbekdieren interessanter. Hij snapt niet waarom hij zich moet conformeren aan wat andere mensen
normaal vinden.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/teledoc/2015/geef-me-s-ongelijk.html

Begeleiding

Rotjochies
Nederlandse ontspoorde pubers krijgen op het afgelegen Franse platteland, met hulp van een no-nonsense
jeugdhulpverlener, een laatste kans om hun tegendraadse gedrag te verbeteren. Wat gaat er schuil achter de
overlevingsstrategieën van deze soms onverschillige en vooral boze jongens?
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2019/november/rotjochies.html
Maatschappijleer
De overheid roept scholen op aandacht te besteden aan 'beter burgerschap', maar hoe doe je dat? Tijdens het
eerste half jaar van Daan als docent maatschappijleer op een middelbare school ontdekt hij door schade en
schande hoe ver de theorie en praktijk van het lesgeven uit elkaar liggen.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2016/mei/maatschappijleer.html

Werken vanuit de
bedoeling

Naziha’s lente
De alleenstaande Marokkaans-Nederlandse Naziha is moeder van tien kinderen. Ze heeft het niet makkelijk,
haar gezin is bestempeld als een groot Marokkaans probleemgezin en ze is negen jaar geleden gescheiden van
haar dertig jaar oudere man. Ze strijdt voor de vrijheid van haar en haar kinderen en probeert hen koste wat
kost op het rechte pad te houden.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2015/juni/nazihas-lente.html
De echte jongens film
Worden jongens lastiger of hebben wij als maatschappij, opvoeders en onderwijzers, steeds meer last van
jongensgedrag? Waar vroeger kinderen nog gewoon druk, onrustig of juist in zichzelf gekeerd waren, wordt
dat gedrag de laatste tijd steeds meer gelabeld als bijvoorbeeld ADHD of Asperger.
https://www.2doc.nl/documentaires/series/hollanddoc/2013/echte-jongens-film.html

