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EXTRA

Vouw nu je boekje weer open. 
Draai je blad om en vouw opnieuw 
volgens de instructie. Nu kan je aan  
werkboekje II beginnen. 

Vouw je eigen 

werkboekje!

Beantwoord 

de vragen na 

het kijken van 

de afleveringen! 

Werkboekje I

Naam:

Voor je begint, moet je  
weten dat Anne Frank:
natuurlijk geen camera had, 
maar een dagboek.
veel talent had voor schrijven  
en later schrijfster wilde worden.
na de oorlog een roman wilde 
uitgeven: Het Achterhuis. 

TIP  De hele serie  
is gebaseerd op de  
teksten uit het dagboek 
van Anne Frank. Als je 
nog meer wilt weten 
over haar leven, lees 
dan Het Achterhuis! H
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Aflevering 1 — Mijn mooiste cadeau
Waarom schuilen de onderduikers  
in het Achterhuis? 

Wie helpen de onderduikers? 
Vul hier hun namen in.
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DENKVRAAG  Kijk ook het extra filmpje  
Discriminatie en beantwoord de volgende 
vraag: We leven nu in een andere tijd. Maar 
welke groepen worden vandaag gediscrimi-
neerd en waarom en door wie? 

DENKVRAAG  Kijk ook het extra filmpje Annes 
dagboek en beantwoord de volgende vraag: 
Wat gebeurt er nu in de wereld wat jij belangrijk 
vindt voor later? Wat moeten mensen over 75 jaar 
weten over deze tijd? 

Aflevering 2 — Zo alleen
Anne en Peter zitten allebei ondergedoken 
in het Achterhuis. Ze begrijpen elkaar goed. 
Waarom vindt Anne het fijn om bij Peter te 
zijn? 

Aflevering 3 — Mijn grote droom
Waarom besluit Anne aan een videodagboek 
te beginnen? Noem twee redenen. 

1

2

Aflevering 4 — Doodsangst 
Welke woorden passen het best bij deze 
aflevering? Omcirkel ze. 

Waar zijn de onderduikers nog meer bang 
voor?

Aflevering 5 — Geluk
Kan je je voorstellen dat Anne verliefd wordt 
in het Achterhuis? Ja / nee, omdat:

Aflevering 6 — Ruzie met papa 
Met wie van de andere onderduikers heeft 
Anne de hechtste vriendschap?

Aflevering 7 — Jodenhaat

Waar mocht Anne niet meer komen voor 
zij moest onderduiken? Geef twee voor-
beelden. 

1

2

DENKVRAAG  Kijk ook het extra filmpje  
Zondebok en beantwoord de volgende vraag: 
Kun jij je voorstellen dat jij als zondebok wordt 
gezien?

spanning

hoop 

 rust 
angst

blijdschap
vervelingvreugde 

vermoeidheid

 nerveus paniek

De ingerichte kamer van Anne en Fritz op  
de filmset.
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EXTRA

Knip en vouwinstructie
 
1  Vouw vooraf het blad in acht.  
 Druk goed aan met je nagel.
2  Vouw het papier dubbel korte zijde
3  Knip open volgens de dikke lijn
4  Vouw het vel dubbel lange zijde 
5  Vouw het boekje als een ‘ster’ 
6  Klap het omslag naar elkaar

Werkboekje II

Naam:

Beantwoord 

de vragen na 

het kijken van 

de afleveringen! 

Aflevering 8 — Ik stik hier
De onderduikers zitten al bijna twee jaar 
in het Achterhuis. Wat maakt het leven er 
ondraaglijk? Noem drie dingen. 
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Gelukkig zijn er mensen die helpen. Zij bren-
gen bijvoorbeeld voedsel naar het Achterhuis. 

Aflevering 9 —  D-Day!
Anne is opgewonden, het is 6 juni 1944, 
D-Day! Die dag landen Amerikaanse, Britse 
en Canadese troepen in Frankrijk. Waar 
denkt Anne aan als ze denkt aan vrij zijn? 

 

Waar is ze bezorgd over?
 

Aflevering 10 — Alleen maar kritiek
Met welk woord zou je deze aflevering 
omschrijven? 

 

Aflevering 11 — Verlangen naar vrijheid 
Anne Frank leeft in onvrijheid in het  
Achterhuis. Ze probeert zich vaak voor  
te stellen hoe het zou zijn om weer naar 
buiten te mogen. Wat doet Anne als ze 
weer rustig wil worden? 

 
 

EXTRA  Kijk ook het extra filmpje vrijheid 
en beantwoord de volgende vraag: 
Wat betekent vrijheid voor jou?

EXTRA  Kijk ook het extra filmpje Keuzes 
maken en beantwoord de volgende vraag: 
Wat doe jij als je ziet dat iemand wordt 
buitengesloten? Wat zou je kunnen doen? 

Aflevering 12 — Laat me mezelf zijn 
‘Laat me mezelf zijn, dan ben 
 ik tevreden.’, Anne Frank, 11 april 1944

Waar heeft Anne het moeilijk mee in deze 
aflevering?

 
 

Aflevering 13 — Onze helden 
Zonder hun niet-Joodse helpers hadden 
Anne en de anderen niet kunnen onder-
duiken. Noem vier dingen die de helpers 
bezorgen in het Achterhuis. 
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Aflevering 14 — De twee Annes 
Omschrijf de twee Annes waar Anne over 
vertelt. 

Anne 1

 

Anne 2
 

Welke Anne heb je het meeste gezien in de 
afleveringen, Anne 1 of Anne 2? 

DENKVRAAG  Kijk ook het extra filmpje Wie ben jij? 
en beantwoord de volgende vraag: 
 Hoe denk je dat anderen jou zien? En klopt dit 
met wie je zelf bent… of wilt zijn? 

Aflevering 15 — Ontdekt 
Omschrijf wat je voelt na het kijken van deze 
aflevering. 

 

TIP  Kijk de EXTRA Betekenis voor vandaag.

Alle dagboeken en schriften van Anne.
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Losse vellen

Het Achterhuis

Korte 

verhaaltjes

Twee
dagboekschriften

Luna als Anne op de filmset. 


