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Doelgroep
2de & 3de kleuter + 1ste leerjaar 

JEF in de klas
JEF wil kinderen en jongeren filmwijs maken. We dagen 
je als leerkracht uit om het medium film breed in je 
lessenpakket te integreren. We reiken je tools aan om je 
leerlingen de film op een actieve, creatieve en kritische 
manier te laten beleven. Naast deze lesmap hebben we 
nog meer in huis. Je vindt het overzicht achteraan in deze 
lesmap.

Lesmap
In deze lesmap zoomen we in op de productie van de 
film, de thematiek en de verhaallijn, maar we geven ook 
interessante filmtechnische duiding. De lesmap wordt 
doorspekt met weetjes, vragen en methodieken. 
 

Mamma Boe: 
op zoek naar thuis

De inhoud van deze lesmap is eigendom van JEF en mag 
enkel worden overgenomen en hergebruikt mits vermelding 
van JEF.

Afspeellijst �
Bij Mamma Boe: op zoek naar thuis is een uitgebreide 
afspeellijst beschikbaar op YouTube met beelden van 
de making of, interview- en filmfragmenten. Je kan deze 
fragmenten inzetten als rode draad van de filmbespreking. 

Pinterest �
Neem er zeker ook het prikbord op Pinterest bij. Je vindt 
er tal van leuke, visuele en interessante beelden en 
elementen die je kan koppelen aan de bespreking.

Jouw mening telt 
Laat ons weten wat je vindt van de inhoud van deze 
lesmap. Je kan hier een evaluatieformulier invullen. 
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Heb je een vraag of bedenking bij deze lesmap? 
Stuur een mail naar jefi ndeklas@jeugdfilm.be
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In de pers
“Mamma Boe is een lieve, kleurrijke animatiefilm, maar 
nodigt ook zeker uit om achteraf een goed gesprek over 
het concept ‘thuis’ met je kind te voeren. Het vrolijke liedje 
zal nog dagenlang in de hoofden van ouders en kinderen 
rondzingen. Wees gewaarschuwd.” 
– Lisa Van der Waal, Filmtotaal

“De personages, hoofdzakelijk dieren, zijn simpele 
animaties. Stilistisch doet het uit Zweden afkomstige 
‘Mamma Boe – op zoek naar thuis’ daarom denken aan 
de tekenfilms uit de jaren tachtig en negentig. Een mooi 
nostalgisch weerzien. Voor de kinderen - de film mikt op 
peuters en kleuters - geeft die doeltreffende eenvoud in 
beeld de nodige rust.”
– Wouter Los, Cinemagazine

Introfilm
Bekijk zeker en vast deze intro voor je naar de film gaat.
Dit filmpje wordt ook getoond in de cinema of het CC waar 
je de film met je klas gaat bekijken. 

Op de website van JEF kan je leuke kleurplaten van 
Mamma Boe downloaden, waar de kinderen mee aan de 
slag kunnen. Maak er iets moois van!

Synopsis
Na een lange reis vanuit het zuiden landt er een ooievaar 
op de boerderij van Mamma Boe om er een nest te 
bouwen. Door zijn komst stelt Mamma Boe zich vragen 
over haar eigen thuis. Want wat is een thuis eigenlijk? 
Hoe kan je zeker zijn dat de weide en boerderij waar je 
woont ook echt je thuis zijn? En is het elders op onze grote 
wereldbol misschien beter? Haar beste vriend Kraai doet er 
alles aan om haar te laten inzien dat het gras niet groener 
is aan de overkant, maar dat je wél soms moet verdwalen 
om de weg naar huis te vinden.

Regisseur Christian Ryltenius maakte met de Bamse-
trilogie de meest succesvolle animatiefilms ooit in Zweden. 
En nu is er Mamma Boe. Wat een simpel verhaaltje lijkt, 
bevat een mooie dubbele bodem: is thuis enkel de plek 
waar je woont? Of betekent het nog iets meer?

Technische kaart
Een film van Christian Ryltenius & Tomas Tivemark
Zweden, 2021, 63 minuten, Nederlands gesproken

Scenario  Peter Arrhenius    
Productie SF Studios
Cast (stemmen) Paul Disbergen, Jannemien Cnossen, 
  Leonoor Koster, Florens Eykemans, Luca van 
  Ammers, Jip Bartels, Romy Winters en Simon Zwiers
Distributie JEF
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https://www.jeugdfilm.be/film/mamma-boe-op-zoek-naar-thuis


Radio - boek - film 
De populaire figuren Mama Moe en Kraai werden al geboren in 
de jaren ‘80, toen ze hun eigen verhalenserie hadden op… de 
radio! Daar kwamen niet alleen prenten- en luisterboeken uit 
voort maar ook theatervoorstellingen. De boeken vielen bij het 
grote publiek enorm in de smaak. Ze werden veelvuldig vertaald, 
ook in het Nederlands. Op die manier kwamen de boeken over 
deze charmante koe en koppige kraai rond de jaren 90’ ook in 
Belgische huiskamers terecht.

Mamma Boe: op zoek naar thuis is gebaseerd op deze 
kinderboeken. Ze werden gemaakt door de Zweedse schrijvers 
Jujja en Tomas Wieslander en de bekende illustrator Sven 
Nordqvist. Die laatste ken je wellicht van Pettson en Findus. 

Vragen voor de leerlingen
 W Ken je verhalen waarvan er zowel een boek als een 

film bestaat?
 W Heb jij ooit al naar een verhaal geluisterd op de radio, 

of als luisterboek?
 W Wat is het verschil tussen een verhaal lezen in een 

boek, en een verhaal zien op het grote scherm? 
Voelt het anders? 
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Grommen, kraaien en brullen
Print enkele afbeeldingen van dieren en teken er een 
tekstballon naast. Laat de kinderen de klank van het geluid 
dat elk dier maakt, neerschrijven in de tekstballon. Leuke 
en uitdagende dieren zijn bijvoorbeeld een uil, duif, kikker, 
poes, cavia, haan of slang. Benieuwd hoe een leeuw brult 
op papier, en welke leerling dit het beste in een woord 
weet te vangen! Laat ze elkaars geluiden zeker ook eens 
voorlezen.

Mama Moe = Mamma Boe
In de prachtige animatiefilm Mama Moe en de Kraai uit 2008 
kon je al kennis maken met Mamma Boe, toen nog Mama Moe 
genaamd. Ook toen was ze al een vrolijke, lieve koe boordevol 
fratsen. Eentje die buitengewoon veel houdt van fietsen en 
dansen!

 � Bekijk samen met de kinderen de trailer van Mama 
Moe en de kraai.

Vragen voor de leerlingen
 W Waarom zou een koe Mamma Boe heten? Kan je het 

geluid van een koe nadoen?
 W Ken je nog dierengeluiden die je als woord kan 

neerschrijven? 
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/mama-moe-en-de-kraai
https://www.youtube.com/watch?v=AbHsp3iclmA&list=PLdKaY1_rO61YU6M5RZRj85OJg4jRGQGO6&index=3


Vrienden voor het leven
Mamma Boe en Kraai verschillen erg van elkaar, maar toch delen 
ze samen een uitzonderlijke vriendschap. Met vallen en opstaan, 
weliswaar. Deze film toont heel mooi dat vrienden best zichzelf 
mogen zijn: ze mogen er anders uitzien, andere dingen voelen en 
andere dingen willen – als je je beste vriend maar steunt door dik 
en dun!

Vragen voor de leerlingen
 W Wat is er zo leuk aan vrienden hebben?
 W Was je al eens jaloers? Wanneer was dat? En 

waarom?
 W Hoe gaan Kraai, Ooievaar en Mamma Boe met 

elkaar om? Zijn ze vrienden?
 W Waarom haalt Kraai streken uit met Ooievaar? 
 W Vind je het goed wat Kraai doet? Waarom wel/niet?

Inhoudelijke info

Maar op een dag komt Ooievaar, die meteen het hart van Mamma 
Boe weet te veroveren. Net zoals de vrolijke koe is ze avontuurlijk, 
goedlachs en een echte durfal. Kraai vindt het maar niets, zo’n 
vervelende indringer. Misschien is hij wel een beetje… jaloers?
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Een warme thuis voor 
iedereen
Hoe graag we ook de wereld verkennen, bijna allemaal komen 
we even graag weer thuis in ons eigen warme nest. Een kamer 
van jou alleen, een plek waar jij je veilig voelt. Ergens waar je 
alles herkent en zorgeloos jezelf kunt zijn. Maar wat is dat dan 
precies, zo’n thuis? Is het altijd van bakstenen gemaakt, met een 
dak erop? Is het jouw bed met je knuffelbeer erin? Of zijn er ook 
andere dingen die mee bepalen wat een thuis is?

Tip: Haal eens het prentenboek De fijnste plek van de wereld 
naar de klas. Een heerlijk boek op maat van jonge kinderen over 
de zoektocht naar… de fijnste plek van de wereld!

Een plek om te slapen
Fotograaf James Mollison reisde drie jaar lang de wereld 
rond voor zijn boek Where Children Sleep. Hij portretteerde 
niet alleen kinderen van over heel de wereld, maar ook 
hun slaapkamer. Of beter gezegd: de plek waar ze slapen 
– want niet iedereen heeft zo’n eigen kamer met een bed 
zoals wij dat kennen. Print hier enkele voorbeelden. Knip 
het portret en de slaapplek los van elkaar. Kunnen de 
kinderen beide afbeeldingen weer matchen?

Mijn thuis
Laat de kinderen een collage maken en zo hun thuis 
creëren. Verzamel hiervoor tijdschriften en folders met 
interieur items, meubels en kamers. Of stroken stof, papier 
en karton. Laat hen knippen en plakken. Of laat ze een foto 
meenemen van hun slaapkamer en bespreek die tijdens 
een gezellig kringmoment.

 � Herbekijk samen met de kinderen dit fragment.

Vragen voor de leerlingen:
 W Waar voel jij je thuis? 
 W Wat is een huis volgens jou?
 W Heb jij al eens ergens anders geslapen dan in je 

eigen bed? Hoe voelde jij je toen?
 W Zou je wel eens jouw kamer willen ruilen met die van 

iemand anders? Waarom?
 W Heb je zelf mogen kiezen hoe jouw slaapkamer eruit 

ziet? De kleur van de muur, het bed, misschien wat 
aan de muren hangt of wat er in de kasten staat?
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https://www.standaardboekhandel.be/p/de-fijnste-plek-van-de-wereld-9789047712060
https://www.amazon.com/Where-Children-Sleep-James-Mollison/dp/1905712162
https://www.jamesmollison.com/where-children-sleep
https://www.youtube.com/watch?v=smhJXZAxbMI&list=PLdKaY1_rO61YU6M5RZRj85OJg4jRGQGO6&index=3


Filosoferen met de klas
Ga met de kinderen knus in een kring zitten. Gebruik 
onderstaande vragen als leidraad en laat hieruit een 
gesprek groeien. Bekijk bij deze opdracht zeker ook eens 
ons document verzameling van werkvormen. Onder de titel 
Filmfilosofie vind je heel wat tips.

 k Wat denk jij: kan je je huis met iemand delen? Misschien 
hoorden de kinderen al over samenhuizen of een 
kangoeroewoning. Leg hen uit dat je ook iemand in huis 
kan nemen die ziek is of te oud om nog alleen te wonen. 
Sommige mensen bieden onderdak aan een gezin dat op 
vlucht is voor oorlog. En soms zorgen mensen voor een 
kind dat geen ouders heeft of op zoek is naar een betere 
thuis.

 k Ken je nog mensen die geen thuis hebben in de wereld? 
Een mooie gelegenheid om termen als ‘daklozen’ of 
‘vluchtelingen’ aan te kaarten bij jonge kinderen.

 � Herbekijk samen met de kinderen dit fragment, 
waarin Mamma Boe beseft dat ze haar thuis mist.

Vragen voor de leerlingen
 W Wie kent het woord heimwee?
 W Wie mist soms ‘thuis’ wanneer je op reis bent of 

ergens gaat logeren?
 W Wat mis je dan precies? Kan je dat verwoorden?

Beestige beesten
Op je kop staan, van een wildwaterbaan afglijden of door het 
weiland skateboarden – je kan het zo gek niet bedenken of 
Mamma Boe probeert het. Helemaal niet zo normaal voor een 
koe! Kraai ergert zich vaak. Wanneer gaat Mamma Boe eindelijk 
eens normaal doen? Wanneer gaat ze grazen in de wei zoals een 
echte koe? We maken ook kennis met Ooievaar, een rasechte 
trekvogel die al de hele wereld heeft gezien.
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 � Herbekijk samen met de kinderen dit fragment.

Apenstreken
Kraai loopt op stelten om Ooievaar na te doen. Welke 
dieren kunnen we nog nadoen? Print leuke prenten van 
dieren en laat de kinderen rondlopen in de turnzaal. Hou 
telkens wanneer je fluit een ander dier boven je hoofd. 
Zien de kinderen een slak? Dan moeten ze kruipen over 
de turnmatten! Komt er een kikker of kangoeroe? Springen 
maar! Of misschien zien ze wel een aapje, waardoor ze 
moeten slingeren aan touwen en klimmen in het rek.

 � Herbekijk samen met de leerlingen dit fragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Welke dieren heb je allemaal herkend?
 W Kan een koe zwemmen volgens jou?

De geheimen van de oceaan
Waag je eens aan de leuke MarcoPolo Ocean app (iOS 
en Android). Daarin ontdekken kinderen de geheimen 
van de oceaan aan de hand van interactieve spelletjes. 
Zo kan je op ontdekking met een boot of onderzeeër, een 
kleurrijk koraalrif of aquarium bouwen en meer dan dertig 
verschillende zeedieren leren kennen.

De wereld rond
Ooievaar vertelt Kraai en Mamma Boe dat de wereld zoveel groter 
is dan de boerderij. Ze mijmert over beroemde steden en grootse 
woestijnlandschappen. Dat zet Mamma Boe aan het denken. Wat 
als ze zich ergens anders meer thuis zou voelen dan hier? En… 
wat als ze die plek nooit zou ontdekken? Maar ook Ooievaar heeft 
twijfels. Normaal trekt ze altijd weg wanneer het winter wordt – 
maar wat als ze blijft? Dan leert ze kou en sneeuw kennen, dat 
is misschien wel fijn. Misschien kan ze dan ook haar thuis op één 
plek bouwen?

 � Herbekijk samen met de leerlingen dit fragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Wie gaat er wel eens op reis? Stuur je dan een 

postkaart naar huis?
 W Waar zou je heel graag eens naartoe reizen als je 

kon kiezen?

Een reis rond de wereld
Met de app Dr. Panda Stad: Vakantie (iOS en Android) 
reis je de hele wereld rond! Zoek het strand op, verken 
nieuwe eilanden, kampeer in het bos of trek samen naar de 
besneeuwde bergen. Speel met verschillende personages, 
geef ze passende kledij en neem zelfs je huisdier mee op 
vakantie!
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https://www.youtube.com/watch?v=5FC6N_kEJtE&list=PLdKaY1_rO61YU6M5RZRj85OJg4jRGQGO6&index=5
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gomarcopolo.oceanandroid&hl=nl&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=fnzQp3ZC-j4&list=PLdKaY1_rO61YU6M5RZRj85OJg4jRGQGO6&index=7
https://drpanda.com/games/dr-panda-town-vacation


 � Herbekijk samen met de leerlingen dit fragment.

Sneeuwlandschap
Hoe zou jouw sneeuwlandschap eruit zien als je het zelf 
maken kon? Ga aan de slag met witte verf, watten, witte 
confetti of bloem en creëer een miniatuur sneeuwlandschap 
op de verteltafel of op een vel tekenpapier! Op ons 
Pinterest bord vind je alvast een heleboel leuke 
voorbeelden.

 � Herbekijk samen met de leerlingen dit fragment.

Ik ga op reis
Mamma Boe gaat op reis en neemt wat stro mee en een 
foto van Kraai. Je kan ook met de kleuters een rondje “Ik ga 
op reis en ik neem mee” spelen.
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https://www.youtube.com/watch?v=EPO2MWNqNhA&list=PLdKaY1_rO61YU6M5RZRj85OJg4jRGQGO6&index=8
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Animatiefilm
Mamma Boe: op zoek naar thuis is een klassieke tekenfilm 
of animatiefilm. Dat betekent dat tekeningen tot leven worden 
gewekt door ze te laten bewegen. De animatoren maken heel 
veel tekeningen (al steken computers wel een handje toe) die 
een heel klein beetje van elkaar verschillen. Als je ze snel na 
elkaar afspeelt op het filmscherm, lijkt het alsof ze bewegen. Zo’n 
animatiefilm vraagt ontzettend veel werk, want om één vloeiende 
beweging te maken heb je maar liefst 24 frames per seconde 
nodig.

Filmtechnische info
Animeren, animeren, wie zijn best doet zal het leren
Met de app Stop Motion Studio (iOS en Android) maak je 
in een mum van tijd een eigen geanimeerde video. Gebruik 
bijvoorbeeld het sneeuwlandschap dat je eerder maakte 
op de verteltafel als basis voor een korte animatiefilm en 
laat twee poppetjes frame per frame engelen maken in de 
sneeuw – net zoals Mamma Boe en Ooievaar dat doen!

 � De jonge “film-doe-het-zelvers” van J.E.F. makers 
hebben een superhandige tutorial video over de app 
Stop Motion Studio voor je klaar.
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Perspectief
In Mamma Boe: op zoek naar thuis wordt heel mooi met 
verschillende perspectieven gespeeld. Zo zie je de start van de 
film letterlijk in vogelperspectief: we volgen Kraai wanneer hij 
vliegt. Ook wanneer Mamma Boe op haar kop staat, kijken we 
vanuit haar ogen naar de wereld. We kijken dus mee met de 
dieren. 

Perspectief turnen
Bespreek de termen ‘vogelperspectief’ en 
‘kikkerperspectief’ klassikaal. Laat vervolgens de kinderen 
naast een stoel gaan staan. Belangrijk is dat ze ruimte 
hebben om in hurkzit te gaan zitten naast hun stoel. Toon 
vervolgens beelden vanuit verschillende standpunten. 
Toon je een foto vanuit kikkerperspectief dan gaan de 
kinderen zitten als een kikker. Als je een foto omhoog 
houdt die werd genomen vanuit de lucht, moeten ze op 
hun stoel gaan staan. Zien ze een gewone foto, mogen 
ze op hun stoel zitten. Je kan ook aan de kinderen zelf de 
opdracht geven om een foto te maken vanuit hun positie 
(met de klascamera of een telefoon). Nadien worden de 
foto‘s getoond en bespreken de kinderen samen: werd ze 
genomen in kikker- of vogelperspectief?

Vogelperspectief en kikkerperspectief... kan jij ze herkennen?

Music maestro!
De muziek in Mamma Boe: op zoek naar thuis voelt rustgevend 
en past perfect bij het beeld. Zo horen we een heleboel klassieke 
stukken, af en toe afgewisseld door een liedje met een hoge 
“meezingfactor”. Ideaal om jonge kinderen te engageren doorheen 
de film!

Experimenteren met klank
Experimenteer met de app Chrome Music Lab (iOS en 
Android) door zelf melodieën te maken of klanken na te 
bootsen. Luister naar diverse instrumenten, combineer ze, 
bepaal het ritme en maak zo je eigen lied.

12D F

Q

https://musiclab.chromeexperiments.com/


Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord van 
Mamma Boe: op zoek naar thuis. Je vindt er inspiratie voor het 
knutselen van winterse landschappen, het samenstellen van 
je eigen collage en hoe je de opdracht ‘een reis op papier’ kan 
interpreteren.

Animatie. (z.d.) Wikipedia. Geraadpleegd op 27 juni 2022, van 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Animatie_(media)

Mamma Mu hittar hem. (z.d.) IMDB. Geraadpleegd op 27 juni 
2022, van https://www.imdb.com/title/tt10039364/releaseinfo

Mamma Boe op zoek naar een thuis. (z.d.) JEF. Geraadpleegd 
op 27 juni 2022, van https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/
mamma-boe-op-zoek-naar-thuis

Los, W. (z.d.) Mamma Boe op zoek naar een thuis. Cinemagazine. 
Geraadpleegd op 27 juni 2022, van https://cinemagazine.nl/
mamma-boe-op-zoek-naar-thuis-mamma-mu-hittar-hem-2021-
recensie/

Van der Wael, L. (16.02.2022) Mamma Boe op zoek naar een 
thuis. Filmtotaal. Geraadpleegd op 27 juni 2022, van https://www.
filmtotaal.nl/recensie/3588
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Het model 
filmwijsheid
Ons model filmwijsheid gaat dieper in op de creatieve, culturele 
en kritische doelstellingen die je kan stimuleren met audiovisuele 
media.

Op zoek naar 
inspiratie?

Filmwijze waaier
In onze Filmwijze waaier vind je verschillende opdrachten om 
je te verdiepen in alle aspecten van filmwijsheid. Zo willen we 
leerlingen aanmoedigen om via film hun vaardigheden te blijven 
ontwikkelen.

JEF makers
JEF inspireert en stimuleert kinderen en jongeren die zelf films 
willen maken en experimenteren met audiovisuele media. Op 
JEFmakers.be vind je allerlei handige tutorials, websites en apps 
om met film aan de slag te gaan.

Facebookgroep voor leerkrachten
Zit je met een filmwijze vraag? Stel ze in onze Facebookgroep 
van ‘JEF in de klas’. Onze community helpt je verder. Of heb je 
zelf een tip? We kijken er alvast naar uit.

Vorming of nascholing rond film
In onze vormingen delen we graag onze jarenlange expertise. 
Op een actieve manier leggen we onze inzichten voor aan 
leerkrachten en begeleiders. Je vindt ons aanbod op onze 
website.

We ontwikkelden een eigen methodiek die zich focust op het 
leerproces en vertrekt vanuit de authentieke leeromgeving 
van de deelnemer en maker. De actieve betrokkenheid van 
de deelnemers en het plezier tijdens dit proces zijn voor ons 
cruciaal.
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https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/filmwijsheid-het-jef-model
https://drive.google.com/file/d/1tbupzVP4im9IARxd3gnoVIa1ToGdFI6B/view
http://www.JEFmakers.be
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://www.facebook.com/groups/JEFidklas/
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/meer-dan-film/vorming
https://professionals.jeugdfilm.be/nl/blog/methodiek-van-jef

