
TIP Bekijk ook het filmpje  
▶ Van dagboek naar camera! op  
Youtube samen met de leerlingen.  
In dit filmpje wordt uitgelegd hoe  
de serie tot stand is gekomen. 
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Lees de Anne Frank Krant!

De Anne Frank Krant 2020 staat in teken 
van vrijheid en geeft een kijkje achter 
de schermen van de opnames van het 
videodagboek. De krant vertelt het hele 
verhaal van Anne Frank in context tot de 
Jodenvervolging en de Tweede Wereld-
oorlog. Dit jaar krijgen bestellers ook de 
digitale versie van de krant opgestuurd!
▶ Anne Frank Krant

Kijk een aflevering van het 
Anne Frank videodagboek! 

Het Anne Frank videodagboek is ge-
schikt voor leerlingen vanaf tien jaar.  
Er zijn vijftien afleveringen.
▶ youtube.com/annefrank

1 Mijn mooiste cadeau
2 Zo alleen  

EXTRA Discriminatie
3 Mijn grote droom 

EXTRA Annes dagboek
4 Doodsangst 
5  Geluk
6 Ruzie met papa 
7 Jodenhaat  

EXTRA Zondebok
8 Ik stik hier  

EXTRA Keuzes maken
9 D-Day 
10 Alleen maar kritiek 
11 Verlangen naar vrijheid  

EXTRA Vrijheid
12 Laat me mezelf zijn 
13 Onze helden 
14 De twee Annes  

EXTRA Wie ben jij?
15 Ontdekt  

EXTRA Betekenis voor vandaag

Kijk de EXTRA bij de 
aflevering! 

Bij zeven van de vijftien afleveringen 
zijn educatieve filmpjes gemaakt: de 
EXTRA. Deze extra biedt context over de 
Jodenvervolging en er zijn historische 
beelden te zien. Ze worden tegelijkertijd 
bij de bijbehorende aflevering van het 
videodagboek op YouTube geplaatst. 
Op het eind van elke EXTRA wordt een 
denkvraag meegegeven. Deze denk-
vraag kunnen kinderen online met elkaar 
bespreken door een reactie te plaatsen 
op youtube onder de aflevering zelf. 
▶ Anne Frank videodagboek EXTRA

Bij de serie Anne Frank videodagboek 
zijn zeven educatieve extra’s gemaakt 
die de afleveringen in context van de  
Jodenvervolging en Tweede Wereld-
oorlog plaatsen. Het is handig de extra 
samen met de klas te bekijken en ver-
volgens aan de werkvorm te beginnen.

▶ youtube.com/annefrank

Handleiding Basisonderwijs  
bij het videodagboek

EXTRA

Kijk, vouw, lees & beantwoord: 

TIP Laat de leerlingen zelf een 
vlog maken en met elkaar delen. 
Ze kunnen bijvoorbeeld vertellen 
wat ze van de videodagboeken 
vinden of een van de denkvragen 
beantwoorden. 

TIP Leerlingen kunnen hun kennis 
testen en zelf thuis een digitale les 
volgen over Anne Frank!  
▶ Digitale les over Anne Frank

Print en vouw het werkboekje!

Het zelf in elkaar te vouwen werkboek-
je is speciaal voor kinderen. Voor elke 
aflevering is er een kijkvraag! Ook is de 
denkvraag erin herhaald. De vouw- 
instructie staat in het werkboekje. De 
oplossingen van de vragen uit het werk-
boekje (of PDF) staan op de volgende 
pagina’s. Het werkboekje is ook beschik-
baar als eenvoudige, interactieve PDF!

https://youtu.be/4hPYNjWXOsY
http://www.annefrankkrant.nl
http://youtube.com/annefrank
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDwwb2V397Q6sS0m3baTip5DWP7XkaFQP
http://youtube.com/annefrank
https://www.annefrank.org/nl/educatie/product/36/digitale-les-over-anne-frank/
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EXTRA INFORMATIE De acht onder-
duikers van het Achterhuis zijn Joods. 
Volgens Hitler en zijn aanhangers 
waren de Joden slecht. In 1940 be-
zette Hitler’s leger ook Nederland en 
werden er anti-Joodse maatregelen 
ingevoerd. Deze maatregelen maakten 
het leven voor Joden steeds moeilij-
ker. Vluchten was bijna onmogelijk.  
De families Frank en Van Pels en Fritz 
Pfeffer besloten om onder te duiken. 

EXTRA INFORMATIE In het echt houdt 
Anne natuurlijk een dagboek bij. Ze 
heeft dat dagboek gekregen voor haar 
dertiende verjaardag op 12 juni 1942. 
Ze neemt het mee naar de schuilplaats 
en schrijft er veel in. Als haar dagboek 
vol is, schrijft zij verder in schriften. 
In het voorjaar van 1944 hebben de 
onderduikers op Radio Oranje, de 
Nederlandse radiozender uit Engeland, 
gehoord dat er na de oorlog dagboe-
ken, brieven en andere documenten 
zullen worden ingezameld. Zo zal be-
waard blijven wat mensen in de oorlog 
hebben meegemaakt. De onderduikers 
denken meteen aan Annes dagboek en 
het bericht brengt Anne op een idee. 
Na lang wikken en wegen besluit ze in 
mei 1944 om een echt boek te gaan 
schrijven over haar tijd in het Achter-
huis. Als bron voor haar boek gebruikt 
ze haar dagboeken. Ze maakt er een 
nieuwe en uitgebreidere versie van. 
Sommige stukken laat ze we, want die 
vindt ze te privé of niet goed genoeg. 

Vragen bij aflevering 1 

Waarom schuilen de onderduikers in het 
Achterhuis?
De onderduikers schuilen in het Ach-
terhuis omdat ze Joods zijn. Ze willen 
ontsnappen aan de discriminerende 
maatregelen van de nazi’s. Deze maat-
regelen maakt het leven voor Joden 
steeds meer onmogelijk. Joden werden 
in die tijd gediscrimineerd, vervolgd en 
vermoord. Voor velen was onderduiken 
nog de enige optie om aan deportatie 
naar de concentratie- en vernietigings-
kampen te ontkomen. Maar lang niet 
iedereen had de mogelijkheid om onder 
te duiken. Hoe vind je een veilige schuil-
plaats? Betrouwbare helpers? Hoe kom 
je aan eten?

Wie helpen de onderduikers?
1 Miep Gies
2 Jan Gies (man van Miep)
3 Bep Voskuijl 
4 Johan Voskuijl (vader van Bep) 
5 Victor Kugler 
6 Johannes Kleiman 

Vraag bij aflevering 2

Waarom vindt Anne het fijn om bij Peter 
te zijn?
Anne vindt het fijn om bij Peter te zijn 
omdat ze dan even vergeet dat het 

oorlog is en dat ze ondergedoken zit. En 
ze kan met hem over van alles en nog 
wat praten. Ze is ook een tijdje verliefd 
op hem. 

Vraag bij aflevering 3 

Waarom besluit Anne om aan een  
videodagboek te beginnen? 
1 Anne wil laten zien hoe het leven is in 

het Achterhuis. Ze wil iets doen waar-
door mensen haar zullen herinneren.  

2 Anne wil alle fragmenten die ze heeft 
gemaakt, opnieuw bekijken en er dan 
een verhaal van maken. 

Vraag bij aflevering 4

Welke woorden passen het best bij deze 
aflevering? 
Dit antwoord is voor iedereen verschil-
lend.

Waar zijn de onderduikers nog meer 
bang voor? 
De onderduikers zijn bang om ontdekt te 
worden door de Gestapo. Maar ook voor 
de gewone politie. Inbrekers probeer-
den binnen te komen en een voorbijgan-
ger belde de politie. Maar het is natuur-
lijk ook niet de bedoeling dat de politie 
de onderduikers ziet. Stel je voor dat hij 
dat aan de Duitsers zou vertellen.

Handleiding Basisonderwijs  
bij het videodagboek

Antwoorden op de vragen uit het werkboekje. 
Hier vind je de antwoorden op de vragen uit het werkboekje én meer informatie over 
wat je gezien hebt tijdens de afleveringen. Let op: jouw antwoord is niet altijd het-
zelfde. Dat betekent niet dat je het fout hebt gedaan. Het is belangrijk dat je het in je 
eigen woorden opschrijft. Aan de hand van deze antwoorden kan je nagaan of je het 
goed had of in de juiste richting hebt gedacht. 

Vraag bij aflevering 5

Kan je je voorstellen dat Anne verliefd 
wordt in het Achterhuis? Ja/nee, omdat: 
Deze vraag is persoonlijk. Vergelijk jouw 
antwoord met het antwoord van een 
vriend of vriendin. 

Vraag bij aflevering 6

Met wie van de onderduikers heeft Anne 
de hechtste vriendschap?
Anne heeft een goede band met haar 
vader, Otto Frank. 

Anne Frank
M

argot Frank
O

tto Frank
Edith Frank
Peter van Pels
Herm

ann

van Pels

Auguste  

van Pels

Fritz Pfeffer
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Waar mocht Anne niet meer komen voor 
zij moest onderduiken? Geef twee voor-
beelden. 
1 het park 
2 de ijssalon – zij moest naar een ijssalon 
waar alleen Joden mochten komen (en 
dus niet mengen met niet-Joden) 

Vraag bij aflevering 8
 
De onderduikers zitten al bijna twee jaar 
in het Achterhuis. Wat maakt het leven er 
ondraaglijk? Noem drie dingen. 
1 angst om ontdekt te worden
2 nooit naar buiten mogen 
3 stil moeten zijn

Deze zijn ook goed: 
4 de hitte tijdens zomerdagen, 
5 een brand: want waar moeten ze dan 

naartoe rennen?

Vraag bij aflevering 9

Waar denkt Anne aan als ze denkt aan 
vrij zijn?
Anne denkt aan haar klas, haar vrienden 
en aan buiten rondlopen. Aan de wind 
voelen, ’s avonds buiten mogen lopen, 
naar de bioscoop gaan, weer met de 
tram mogen reizen en naar Parijs of 
Londen gaan! Maar nog het allerbelang-
rijkst: haar kat Moortje weer zien!
Al deze antwoorden zijn goed!

Waar is ze bezorgd over? 
Dat het nog lang gaat duren voor ze echt 
vrij zijn. En of haar huis er nog zal staan. 

Vraag bij aflevering 10

Met welk woord zou je deze aflevering 
omschrijven?
Er is geen goed of fout antwoord. 
Dit antwoord is persoonlijk.

Vraag bij aflevering 11

Wat doet Anne als ze weer rustig wil 
worden?
Anne denkt aan de natuur als ze weer 
rustig wil worden. 

Vraag bij aflevering 12

Waar heeft Anne het moeilijk mee in 
deze aflevering?
Ze wil zichzelf zijn en ze is teleurgesteld 
in haar vader en Peter. 

Vraag bij aflevering 13

Noem vier dingen die de helpers bezor-
gen in het Achterhuis. 
1 voedsel (zoals aardbeien en doperwten) 
2 tijdschriften 
3 schoenen 
4 medicijnen

Vraag bij aflevering 14

Omschrijf de twee Annes waar Anne  
over vertelt. 
Anne 1: oppervlakkig, grappig, een 
clown
Anne 2: serieus, diepzinnig 

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

Wanneer Anne voor de camera vertelt 
over de twee Annes is ze best een beetje 
bedroefd. Ze kijkt terug op eerder geno-
men beelden met de camera waarbij ze 
vrolijk en grappig is. 

Vraag bij aflevering 15

Omschrijf wat je voelt na het kijken van 
deze aflevering. 
Dit antwoord is persoonlijk en voor 
iedereen verschillend. 

Handleiding Basisonderwijs  
bij het videodagboek

Begrippen lijst 

Jodenster
Vanaf mei 1942 moeten alle Joden ouder 
dan zes jaar verplicht een Jodenster op 
hun kleding dragen. Dit is een van de 
anti-Joodse maatregelen die de Duitsers 
invoeren. Zo zijn Joden makkelijk te 
herkennen. 

Nazi
Een nazi was iemand die voor Hitler en 
zijn partij was. Het is de afkorting van 
Nationalsozialist.   

Invasie
Een militaire inval in een land.

Antisemitisch
Een antisemiet is iemand die joden haat. 
Hitlers partij – de NSDAP – was een anti-
semitische partij.  

D-Day
6 juni 1944. De dag dat de geallieerden 
landden op de kust van Normandië om 
de bezette landen van West-Europa te 
bevrijden en nazi-Duitsland te verslaan.

Geallieerden
De landen die streden tegen Duitsland, 
Japan en Italië (=de asmogendheden) en 
hun bondgenoten.

Zondebok
Iemand die van veel mensen onterecht 
de schuld krijgt van iets. Het kan ook 
een groep zijn: Hitler gaf de Joden in 
Duitsland onterecht de schuld van alle 
problemen, hij maakte ze tot zondebok.

Gestapo
De geheime staatspolitie in nazi-Duits-
land en in de bezette landen. 


