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Een spectaculair afscheid voor jouw groep 8?
Kies dan voor een eindfilm! Humor, actie,
spanning; alles komt voorbij in de eindfilms van
TVworkshop.

Dit wordt een relaxte afscheidsavond: galajurk
aan, popcorn bij de hand en eindeloos genieten
van de film, waarin de leerlingen zelf in de
hoofdrol schitteren!

Ook voor het schooljaar 2021 - 2022 bieden we
weer zeer uiteenlopende verhaallijnen aan.
Kiezen jullie voor een magisch script of juist een
sportieve verhaallijn? Welke keuze jullie ook
maken, we maken samen een succes van de
eindfilm! We staan te popelen om te starten met
de opnames! 

ONZE
EINDFILMS



Het is zover: Meester Jaap heeft eindelijk een plaats
weten te bemachtigen in het best bekeken
televisieprogramma van Nederland: "De Grote
Spelshow"! En dat is geen minuut te vroeg; de school
van Meester Jaap staat namelijk op het randje van een
faillissement... 

Met de hoofdprijs van maar liefst 1 miljoen euro kan
Meester Jaap de school redden. Er is echter maar één
week voorbereidingstijd. En ook al is Meester Jaap één
van de allerslimste leraren van het land, deze
voorbereidingstijd lijkt zelfs voor hem echt wat te kort. In
zijn eentje gaat hij dit nooit redden. Gelukkig heeft hij
genoeg hulplijnen: de leerlingen doen wat ze kunnen en
lezen alle boeken in de bibliotheek om hem te kunnen
helpen. Maar terwijl zij zich grondig voorbereiden, is het
slungelige boevenduo Sjonnie en Ronnie plannen aan
het smeden om de hoofdprijs tijdens de uitzending uit
de studio te stelen! Hun laatste overval op een
snoepautomaat leverde immers maar 10 euro op, dat
kan echt beter... 

Een spannende race tegen de klok volgt. Zal Meester
Jaap de hoofdprijs winnen? En valt er überhaupt nog wel
iets te winnen wanneer Sjonnie en Ronnie de studio
weten te bereiken? 
 

1 De Grote Spelshow 

Uniek script 
Leuk om samen met de leerlingen het decor voor de
spelshow te knutselen 
Met echte intro's en outro's van een spelshow  



De directeur is door het dolle heen: er is budget vrij
gekomen en hij heeft zijn zinnen gezet op een zwembad
en een prachtige privéparkeerplaats. Dit wordt de
mooiste school van het land! 

Echter blijkt er al snel een probleem te zijn: er staat een
huisje op de plek waar hij wil gaan bouwen! Ach, dat
huisje moet dan maar gesloopt worden, zo vindt de
directeur. 

De bewoonster van het huisje blijkt Hannie Heks te zijn,
die al honderden jaren op dit plekje woont en niet op
een verhuizing zit te wachten. Hannie wordt gedwongen
haar huisje te verlaten, maar ze laat het er niet zomaar
bij zitten. Uit wraak tovert ze alle leraren om in
sprookjesfiguren. De leerlingen hebben de grootse lol
met Doornroosje als directeur, Holle Bolle Gijs als
conciërge en een kwakende kikker als meester. 

Wanneer de schoolinspectie de chaos ontdekt, wordt er
gedreigd met een sluiting van de school. Dit is natuurlijk  
ook niet de bedoeling en dus besluiten de leerlingen op
onderzoek te gaan om de boel weer normaal te krijgen.
Gaat het de leerlingen lukken om alles weer als vanouds
te krijgen of worden zij ook omgetoverd tot
sprookjesfiguren?

 

2 Help! De school is betoverd! 

Geschikt voor scholen die van te voren willen
knutselen en leerlingen die zich willen verkleden
Veel fantasie in het script
Met bekende sprookjesfiguren



De ouders van de leerlingen vinden dat er wat moet
gebeuren: hun kinderen worden veel te lui, dus dit jaar
moet er een sportdag komen. De directeur ziet hier het
nut nog niet zo van in, maar met 1000 frikandelbroodjes
weten de ouders hem toch te overtuigen. 

Gymjuffrouw Joke is volledig in haar nopjes met deze
sportdag, maar Meester Jaap weet het zo net nog niet...
Maakt dit wel het beste los in de leerlingen?  

De leerlingen blijken na de aankondiging razend
enthousiast te zijn en een felle strijd barst los. De teams
zijn bereid om er alles aan te doen zodat ze kunnen
winnen! Zo strooit Team Geel jeukpoeder in de kleding
van Team Blauw en laat Team Rood ongedierte vrij in de
kleedkamer van Team Groen.  

Er lijkt niets anders op te zitten: de leerlingen hebben
echte sporttalenten nodig om de sportdag te kunnen
winnen. Misschien zeggen deze namen je wel wat:
Max Verstoppen, Sven Kremer of Daphne Schoppers?
Alle grote namen worden ingeschakeld voor de winst! 

Welk team zal er met de winst en eeuwige roem naar
huis gaan? Of is er na deze heftige strijd geen team
meer over? 

 

3 De uit de hand gelopen sportdag

Actief script
De sporten mogen, indien gewenst, zelf worden
uitgekozen. Hoe beter de bekende sporters worden
nagedaan, hoe leuker het effect is
Voor dit script zijn er (naast een klaslokaal,
directiekamer en lerarenkamer) een gymzaal en 
 kleedkamer benodigd voor de opnames 



Enkele leerlingen uit groep 8 zijn de klas uitgestuurd en
moeten zich melden bij de directeur. Die heeft wel een
taakje voor ze: ze mogen de zolder schoonmaken. Daar
hebben ze natuurlijk helemaal geen zin in. 

Met grote tegenzin gaan ze aan de slag. Maar dan, vinden
ze tijdens het schoonmaken, plots een oude, mysterieuze
doos... Wat zou daarin zitten? 

Het blijkt een zeer oud horloge te zijn en niet zomaar een
horloge, maar een magisch horloge! De leerlingen
ontdekken de functies van het horloge. Zo kunnen ze de
tijd pauzeren. Dat brengt leuke grappen met zich mee: zo
wordt het wel heel makkelijk om een cijfer te vervalsen,
zout in de koffie van de leraar te strooien of een lekkere
lunch te pikken. Ook blijken de leerlingen te kunnen
tijdreizen met het horloge en brengen ze een bezoekje
aan het verleden en de toekomst.  

Tijdens een reisje naar het verleden gaat het horloge 
 kapot. De overige leerlingen zijn bevroren en kunnen niet
meer ontdooid worden. Grote paniek heerst: hoe kan de
tijd weer hersteld worden?  De leerlingen rennen terug
naar zolder, waar zij een vreemde spreuk vinden. Met een
grote knal verschijnt er een oude tovenaar. Zal deze
tovenaar het horloge kunnen repareren? 

 

4 Het magische horloge 

Een script met veel special effects
Geschikt voor groepen die redelijk stil kunnen zitten
wanneer de tijd wordt 'bevroren'
Mysterieus en magisch verhaal



De directeur is er helemaal klaar voor: hij mag morgen met
pensioen! Hij kan niet meer wachten en in alle haast heeft
hij de conciërge benoemd tot vervangend directeur. Het
lijkt een mooie oplossing, maar de conciërge blijkt een luie
nietsnut te zijn. Hij neemt het ervan als directeur. Hij
slaapt onder werktijd, viert feest en eet de hele dag alleen
maar pizza. Dit bevalt de leerlingen wel: zij luisteren niet
meer naar de leraren en houden de hele dag pauze. De
hele school wordt op stelten gezet!  

De directeur van de concurrerende school neemt
polshoogte en ziet de chaos: hij besluit dat dit het moment
is om alle leerlingen naar zijn school te trekken. Stiekem
saboteert hij de wc's en laat ongedierte vrij, waarna hij de
inspectie belt. Wanneer de school niet door de inspectie
komt, zullen alle leerlingen een nieuwe school moeten
zoeken: ZIJN school! 

De steeds groter wordende troep is de leerlingen ook al
opgevallen en zij besluiten dat het genoeg is. Tijd om op te
ruimen! Tijdens het opruimen ontdekken de leerlingen 
 dat de inspectie de volgende dag op de stoep zal staan.
Zal het hen lukken de school op tijd te herstellen en te
laten slagen voor de inspectie?  

 

5 Chaos in de tent

De grote favoriet van 2020 en 2021! 
Veel actie en humor



Eindelijk is het zover: de leerlingen gaan op kamp! Het hele
jaar hebben ze uitgekeken naar Kamp De Zonnebloem: dit
wordt helemaal te gek! Lekker de hele dag snoep eten en
samen keten.  

Maar dan, als het kamp eenmaal begonnen is, valt het
enorm tegen. De kinderen moeten de hele dag
schoonmaken en aardappels schillen. Ze worden hard
aangepakt door de strenge kampleiding. Iedere avond
vroeg naar bed en om 6 uur 's ochtends alweer gymles.
Hebben ze hier nou zo naar uitgekeken? Dit is toch
helemaal geen leuk kamp?  

Als ook meester Jaap ineens verdwijnt, vermoeden de
leerlingen dat er meer aan de hand is. Ze gaan stiekem op
onderzoek uit, maar wees voorzichtig! Als je betrapt wordt
moet je nog eens 1000 aardappels schillen. 

Wanneer de leerlingen erachter komen dat de
kampbegeleiders in werkelijkheid de concurrenten van
Kamp de Stekelbaars zijn, wordt alles duidelijk. Kamp de
Stekelbaars wil De Zonnebloem laten sluiten. Als dat
gebeurt, is De Stekelbaars het enige kamp in de regio! 

Wanneer de leerlingen horen dat er een inspecteur
onderweg is, wordt het een race tegen de klok. Waar zijn 
 de echte begeleiders? En waar is Meester Jaap toch? Zal
het de leerlingen lukken om De Zonnebloem te redden?
 

6 Het vreselijke kamp 

Spanning
Kan volledig op school worden opgenomen, maar
ook in een (kamp)gebouw in de buurt



Vandaag is het zover: de koningin komt hoogstpersoonlijk 
 langs op school! Ze komt de school bekijken en ze
beoordeelt of er een flinke subsidie zal worden uitgedeeld. 
De leerlingen en leraren zijn niet op de hoogte van deze
subsidie, zij weten dan ook niet dat de school deze
subsidie hard nodig heeft! De directeur is dus extra
zenuwachtig en springt nerveus van het ene been op het
andere, ondertussen iedereen aansporend: "Lachen en
zwaaien, lachen en zwaaien!".  
 
De koningin arriveert met in haar kielzog de stoere
beveiliging. Het bezoek verloopt allemaal voorspoedig tot
er plots grote paniek ontstaat: de gouden armband van de
koningin, een belangrijk erfstuk, blijkt te zijn gestolen! Wat
nu?!

De nogal dramatische koningin valt flauw en wordt naar de
lerarenkamer gebracht. De directeur ziet de extra subsidie
al aan zijn neus voorbij gaan. De stuntelige agenten die hij  
inschakelt lijken de zaak ook niet op te gaan lossen met
hun chaotische ondervragingen. Wanneer de leerlingen
erachter komen wat er op het spel staat, besluiten ze zelf
in actie te komen. Spannende ondervragingen en
verschillende zoekacties volgen, maar niemand lijkt te
weten waar de armband is. Vol overtuiging jagen de
leerlingen op de daders, dit mag toch niet zomaar
gebeuren op hun school?

7 De adellijke vermissing 

Leuk script met een koninklijk tintje
Vrij eenvoudige teksten
Grappige typetjes zoals de dramatische koningin en
de stuntelige agenten


