
Deze lesbrief is bedoeld voor docenten om als voorbereiding te gebruiken op de filmvertoning 
van Gordon & Paddy. Door het van tevoren en achteraf bespreken van de film en het uitje kunnen 
kinderen het filmkijken actiever ervaren en verwerken. Met een voor- en nagesprek en eventueel een 
actieve opdracht kun je dieper ingaan op de ervaring van het filmkijken, op het medium film en op de 
thematiek van de film. Deze lesbrief biedt hiervoor de nodige handvatten en is naar eigen inzicht uit 
te breiden of in te korten. Naast de lesbrief kun je ook gebruik maken van de bijbehorende Powerpoint 
presentatie.

Wanneer de pad inspecteur Gordon met 
pensioen gaat, kan hij zijn werk in het Dierenbos 
met een gerust hart overlaten aan de pientere 
muis Paddy. Zij bewees een uitstekend speurder 
te zijn toen ze met hem de zaak van de gestolen 
nootjes oploste. Maar als er twee jonge dieren 
vermist worden en de verhalen over een 
gevaarlijke vos weer de kop opsteken, vraagt ze 
Gordon om hulp.

Regie: Linda Hambac / Nederlands gesproken, Zweden, 2017, 65 minuten

Mogelijke vragen:
-  Ga je wel eens naar de bioscoop?
- Wat zijn de verschillen tussen thuis kijken en in de 
bioscoop?
- Wat is jouw lievelingsfilm?
- Waar denk je aan bij een filmfestival?
- Ben je al eens eerder op een filmfestival geweest?

OVER DE FILM

VOOR DE FILM

Klassengesprek

Stel de kinderen een aantal vragen om hun 
voorkennis aan te spreken en om ze voor te 
bereiden op het uitje.

Lesbrief: Gordon & Paddy

Na het klassikaal bekijken van de trailer:
- Wat denk je dat pad Gordon en muis Paddy als werk doen?
- Denk je dat het echt is wat er gebeurt in de film? Waar kun je dat aan zien?
- Wat denk je dat er allemaal gebeurt in de film?
- Denk je dat de film goed afloopt?



Een bioscoopbezoek wordt nog leuker wanneer er rekening wordt gehouden met elkaar. Maak 
kinderen hiervan bewust.
- Vraag aan de kinderen welk gedrag ze vervelend vinden tijdens een film.
- Maak concrete regels naar aanleiding van de onderwerpen die kinderen aandragen, zoals: 
niet eten in de zaal, geen telefoontjes, niet met je voeten op de stoelen, niet hardop praten tijdens 
de film en afval opruimen. 
- Bespreek samen welke stappen gezet moeten worden als leerlingen zich niet aan de afspraken 
houden (vriendelijk vragen te stoppen, begeleider vragen om in te grijpen).

Gedrag in de bioscoop

NA DE FILM

Door de film na afloop klassikaal te bespreken, 
help je de kinderen het filmbezoek te verwerken 
en hun eigen mening te formuleren.

Mogelijke vragen:
- Wat heb je gezien?
- Was er iets dat je niet snapte?
- Wie was jouw favoriete personage en waarom?
- Wat is een belangrijk moment in de film en 
waarom?
- Wat vond je het leukst aan het uitje?
- Gordon en Paddy zijn politieagenten. Wat wil jij 
later worden als je groot bent? 
- Heeft iemand wel eens iets van je afgepakt of 
gestolen? Hoe heb je dat toen opgelost?
- Als jij een zaak moest oplossen als politieagent, 
wie zou je dan vragen om je te helpen?

Verdeel de klas in teams van twee of drietallen. 
De groepjes vormen samen een politieteam en 
ze moeten een fictieve zaak oplossen. Hier kun 
je als docent zelf een verhaaltje voor bedenken, 
bv. dat er een object is verdwenen uit de klas. 
Laat de leerlingen van elkaar zo veel mogelijk 
sterke eigenschappen of talenten opschrijven 
die van pas kunnen komen bij het oplossen 
van de zaak. Laat het duo of trio voor de klas 
vertellen waarom zij een topteam vormen.

Doe-opdracht

Doe-opdracht 2
Maak zelf een  korte film! Begin bij het schrijven van een 
verhaal. Hoe doe je dat? In het verlengde van het project 
Look@Me is er een handig interactief lesprogramma 
ontwikkeld voor kinderen om in een paar simpele stappen 
zelf films te leren maken. Het is allemaal te vinden op: 
Schoolkade.nl.


