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Doelgroep
3e kleuterklas, 1e graad lager onderwijs 

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

Mijn moeder is 
een gorilla

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

Afspeellijst �
Bij Mijn moeder is een gorilla is een uitgebreide afspeellijst 
beschikbaar op YouTube met beelden van de making of, 
interview- en filmfragmenten. Je kan deze fragmenten 
inzetten als rode draad bij 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
‘Het gemoedelijke tempo, de lieve personages Gorilla en 
Jonna en de goedmoedige boodschap; het draagt allemaal 
bij aan de charme van deze film.’ 
Patricia Smagge, Cinemagazine.nl

‘Wie van gemoedelijke, hartverwarmende verhalen houdt 
zal genieten van deze film over het vinden van een warme 
thuis en familie.’ 
Andrea Beach, Common Sense Media

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. 

Synopsis
Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag 
klopt er een gorilla aan die haar wil adopteren. Het is even 
wennen, maar de twee hebben het samen geweldig naar 
hun zin. Zo’n verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij de 
nette burgers van het stadje, en Jonna dreigt haar nieuwe 
mama al snel weer kwijt te raken.

Een grappige en ontroerende animatiefilm van de makers 
van Gordon & Paddy.

Technische kaart
Een film van Linda Hambäck
Zweden, 2021, 76’, Nederlands gesproken

Scenario   Janne Vierth, naar het boek van Frida Nilsson    
Productie  Petter Lindblad & Linda Hambäck
Muziek  Minna Weurlander & Tania Naranjo
Animatie  Elinor Bergman
Art-direction Ola Larsson & Morten Lund Thulstrup
Stemmen  Ann Reyman & Pixie Ramboer
Distributie  JEF

Filmfiche 3a Y

Q

https://cinemagazine.nl/mijn-moeder-is-een-gorilla-apstjarnan-2021-recensie/
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/ape-star
https://www.youtube.com/watch?v=nYZfsSTwaNc&list=PLdKaY1_rO61Y62MhgTC79yjPERveLACU0&index=1&t=11s


Van boek naar film
Mijn moeder is een gorilla is gebaseerd op het gelijknamige 
kinderboek van Frida Nilsson uit 2005. De Zweedse schrijfster 
won heel wat internationale prijzen voor jeugdliteratuur en 
wordt omwille van haar speelse schrijfstijl wel eens in één adem 
genoemd met Roald Dahl.

Over de regisseur
Linda Hambäck is een Zweedse regisseur die onder meer de 
animatiefilm Gordon & Paddy maakte. De visuele stijl van Mijn 
moeder is een gorilla ziet er evenwel helemaal anders uit. Daar is 
een eenvoudige verklaring voor: er was deze keer meer budget 
en dus meer tijd om een gedetailleerde, fantasierijke wereld uit 
te denken. Hambäck en haar art directors namen maar liefst zes 
maanden de tijd om de vormgeving van de personages en de 
decors voor te bereiden en een artistieke richting voor de film te 
bepalen.

Bij het brainstormen over een visuele richting voor het verhaal 
hield Hambäck o.a. de Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper 
in gedachten. Linda Hambäck: “Daar merk je waarschijnlijk weinig 
van in het eindresultaat, maar ik houd ter inspiratie altijd enkele 
kunstwerken in gedachten, die een bepaalde richting geven aan 
mijn film.”

Filmproductie

Het beroemde schilderij ‘Nighthawks’ van Edward Hopper stond mee model voor de visuele 
stijl van Mijn moeder is een gorilla.
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Enkele weetjes

Wist je dat…
 k regisseur Linda Hambäck ook op een rood fietsje leerde 

fietsen?
 k de auteur Frida Nilsson voor een aap koos omdat die 

haar aan haar eigen vader deed denken? Hij was haar 
‘persoonlijke Gorilla’.

 k de ogen van Gorilla niet even groot zijn? Perfect zijn is 
maar saai, niet?

Hambäck werd geboren in Seoul, Zuid-Korea. Ook zij werd - 
net als Jonna - als kind geadopteerd, al heeft ze zelf nooit in 
een weeshuis gewoond. Die ervaring heeft haar ongetwijfeld 
wel geholpen om het boek van Frida Nilsson mee tot leven te 
wekken via een prachtig geanimeerd verhaal. Beter dan wie ook 
herkende zij het verlangen van Jonna naar een warme thuis en 
liefhebbende ouders om voor haar te zorgen.

Welke kunstenaar zouden de kinderen als inspiratie voor 
een eigen werk kiezen? Probeer eens de app Little Big 
Artist: hier maak je op een speelse manier kennis met 
hedendaagse schilderkunst. Laat de leerlingen kunstwerken 
maken in de stijl van Kahlo, Picasso of Pollock. Of waag 
je aan iets nieuws door diverse stijlen met elkaar te 
combineren! Op een leuke manier leer je tien belangrijke 
kunstenaars kennen. Wedden dat ook de kinderen een 
favoriet hebben?
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Beestige diversiteit
In Mijn moeder is een gorilla komen we een klein beetje te weten 
over hoe het voelt om anders te zijn. Want het is toch wel heel 
bijzonder dat er op een dag een gorilla met een roze broek het 
weeshuis binnen komt wandelen, of zomaar op restaurant aan 
tafel zit!

Mijn moeder is een...
Als jouw mama een dier was, welk dier zou jij dan kiezen? 
Zet een bak vol miniatuurdieren in het midden. Elk kind 
mag er een dier uit halen. Laat ze vertellen waarom ze 
kiezen voor een bepaald dier. De kinderen kunnen hun 
fantasie de vrije loop laten gaan. Vraag ze hoe ze met een 
luipaarden-moeder de bakkerij zouden binnengaan of hoe 
een olifanten-mama in de wagen past. Laat ze creatieve 
oplossingen bedenken. Daarna kunnen ze hun dieren-
moeder schilderen op een groot vel papier.

Gek, gekker, gekst
Jonge kinderen hebben nauwelijks schroom. Die 
spontaniteit verdwijnt bij het ouder worden, wanneer velen 
liever in de massa opgaan dan eruit te springen. We 
lanceren een gekke dag waarin we alles net iets anders 
doen dan op andere dagen. De juf mag een blauwe pruik 
aan, de activiteiten zien er net wat anders uit, jongens 
mogen rokjes dragen en misschien mogen we wel eten met 
de schoenen op tafel!

Inhoudelijke info

 � Herbekijk dit fragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Wat doen de mensen rondom Jonna en Gorilla 

wanneer ze hen zien dineren?
 W Hoe reageren Jonna en Gorilla hierop?
 W Wat zijn vooroordelen? 
 W Had je zelf al ooit te maken met vooroordelen omdat 

je zelf iemand bevooroordeelde of omdat iemand het 
bij jou deed? 

 W Zag je ooit al iets gelijkaardigs gebeuren met 
anderen? Wat deed je toen?
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Installeer de app Book Prunelle en laat je onderdompelen 
in de wereld van Engels-, Frans- en Spaanstalige digitale 
kinderboeken. Heel fijn om kinderen te laten kennis maken 
met een nieuwe taal! Deze verhalen willen kinderen kritisch 
maken tegenover stereotypes, hen zelfvertrouwen geven 
en oog leren hebben voor diversiteit in de samenleving. Er 
is een bibliotheek aan verhalen te vinden voor kinderen van 
4 tot 11 jaar.

Samen aan tafel
Gorilla leert Jonna schandalige tafelmanieren. Natuurlijk 
zijn die een beetje gek, want ze willen de mensen net 
choqueren! Weten de kinderen iets over etiquette? Vertel 
het ze via een leuk verhaal, zoals bijvoorbeeld hier. 
Verander na het verhaal de klas in een heus restaurant: 
dek de tafels, leg bestek zoals het hoort, eet een kommetje 
soep en wat brood samen. Vertel ze over tafelmanieren 
in ons land én in andere landen. Zo is het in Marokko 
onbeleefd om je hele bord leeg te eten, getuigt luid 
slurpen in Japan van groot respect voor wat er op je bord 
ligt en mag je in sommige Indische regio’s enkel met je 
rechterhand eten.

Een warme thuis
Jonna groeit op in een weeshuis. Het is haar veilige thuis, en 
de enige die ze zich kan herinneren. In boeken en films worden 
weeshuizen vaak voorgesteld als een vreselijke plek. Er zijn 
voorbeelden genoeg: van De drie rovers tot Annie, van Oliver 
Twist tot Ma vie de courgette. Bijna al deze verhalen vertellen 
over kinderen die slecht worden behandeld, hard moeten werken, 
streng gestraft worden of geen liefde krijgen. Daar is Mijn moeder 
is een gorilla het niet mee eens. Linda Hambäck: “Ik ben dat 
klassieke beeld van weeshuizen een beetje beu. Ik geloof dat er 
veel van die instellingen zijn in onze wereld waar fantastisch werk 
wordt verricht.”

Tot ze op een dag wordt geadopteerd door… een aap. Die neemt 
haar mee naar een nieuwe thuis: die van Gorilla, en nu ook die 
van Jonna. Linda Hambäck: “Dit is het verhaal van een meisje 
dat verlangt naar een moeder, maar in plaats daarvan een gorilla 
vindt. Wanneer Jonna haar brief ondertekent met “Jonna, dochter 
van Gorilla” is dat een eerbetoon aan de alles overstijgende 
moederliefde.” Of het om een zorgzame gorilla of om een 
“mensenmoeder” gaat, maakt niks uit. Dat is extra fijn aan de film: 
een gorilla als moeder… dat kan gewoon!
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 � Herbekijk samen dit fragment.

Gorilla leest voor uit een boek: ‘Ons huis is ons kasteel. Het is een 
veilige vesting, een fort, ons huis, een wereld die we zelf hebben 
gebouwd en gemaakt.’

Vragen voor de leerlingen
 W Wat vind je van deze woorden? Hoe zou jij jouw huis 

omschrijven?
 W Waar voel jij je thuis? Wat is er nodig om te zorgen 

dat jij je thuis voelt?
 W Zou jij blij zijn met je nieuwe kamer?

Hangmatbouwen
Zowel in de Caraïben als in Latijns-Amerikaanse landen 
zoals Mexico, Nicaragua en Brazilië slaapt een groot deel 
van de bevolking al honderden jaren lang in een hangmat. 
Net zoals Jonna en Gorilla. Maak in de klas een knusse 
hoek met een hangmat. Daarvoor hoef je helemaal niet veel 
moeite te doen, ga maar eens een kijkje nemen op ons 
Pinterest-bord voor inspiratie!

Een plek om te slapen
Waar slapen kinderen? James Mollison, een Engelse 
fotograaf, trok de wereld rond met deze bijzondere vraag. 
Hij heeft er zelfs een boek over gemaakt: Where Children 
Sleep. Zo leren we Kaya kennen, een meisje uit Tokyo met 
peperdure jurken of de herdersjongen Bilal die buiten slaapt 
met zijn geiten. Op ons Pinterest-bord hebben we enkele 
treffende beelden verzameld. Laat de kinderen een foto 
meebrengen van hun eigen kamer en praat erover tijdens 
een kringgesprek.
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Vragen voor de leerlingen
 W Wat vind je van jouw kamer?
 W Heb je zelf de kleur van de muren / het bed / de 

lakens mogen kiezen?
 W Wat zou je willen veranderen als dat kon?
 W Welk voorwerp of object in jouw kamer is echt 

belangrijk om je thuis te voelen?
 W Als je voor één nacht kon ruilen, met wie op ons 

Pinterest-bord zou je dat willen?

Zoals je kon zien, bestaan er heel veel verschillende 
kinderen met diverse sociaal-economische achtergrond, 
religie, politieke overtuiging of etnische afkomst ... Hou 
een blog bij of creëer een hoek in de klas over het thema 
diversiteit. Laat de kinderen nieuwsitems, relevante boeken, 
weetjes, historische artikels of cartoons verzamelen en 
bespreek ze in de klas. Nog meer tips nodig voor leuke 
werkvormen in de klas? Bekijk zeker eens ons document 
boordevol inspirerende methodieken!

Leren loslaten
Wanneer we van iemand houden is het moeilijk om die persoon 
los te laten. Toch is dat soms noodzakelijk. Denk maar aan 
Gertie, de bezorgde directrice van het weeshuis, die de kinderen 
ontzettend graag ziet maar ze keer op keer ziet vertrekken. 
Of aan Gorilla, die Jonna los laat op haar rode fiets. Zo’n 
vertrouwenspersoon geeft je vaak de moed om moeilijke, nieuwe 
dingen te proberen. Ze geven je vertrouwen. Je mag zelfs 
mislukken!

 � Herbekijk samen met de kinderen dit fragment.

Vragen voor de leerlingen
 W Met wie heb jij leren fietsen? Weet je nog hoe dat 

voelde?
 W Bij wie durf jij nieuwe dingen uit? Op wie kan je 

vertrouwen?
 W Bij wie durf jij ook wel eens te mislukken? Hoe 

reageert die persoon daar dan op? 
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Bedrog en sabotage
 � Herbekijk dit fragment.

Tjeerd is de malafide burgemeester van het dorp. Al van bij het 
begin wordt duidelijk dat hij de kinderen van het weeshuis liever 
kwijt is dan rijk. Wanneer hij plots een lumineus idee krijgt voor het 
bouwen van een zwembadparadijs moet alles daarvoor wijken: 
Tjeerd moet en zal dat zwembad bouwen, zelfs als het ten koste 
van de kinderen gaat. Zelfs als hij Gorilla en Jonna daarvoor uit 
hun domein moet verjagen. Zelfs als er eigenlijk al een zwembad 
is in datzelfde dorp.

Vragen voor de leerlingen
 W Waaraan merk je dat Tjeerd slechte bedoelingen 

heeft?
 W Waarom zou hij dit allemaal doen, denk je?
 W Slaagt hij in zijn opzet om het zwembad te bouwen?

De stad van mijn dromen
Installeer de app My Green City (iOS en Android) en bouw 
de stad van je dromen. De grootste uitdaging? Niet zomaar 
alles volbouwen maar zorgen voor een perfect evenwicht: 
een groene stad waar het gezond leven is!
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Animatiefilm
Mijn moeder is een gorilla is een klassieke animatiefilm. De 
tekenstijl doet meteen aan de illustraties uit kinderboeken 
denken. Tussen enkele scènes in zit ook een zwart beeld dat wat 
pauze biedt binnen het geheel – net alsof we visueel een blad 
omdraaien. De kleuren zijn zacht en licht en het geheel heeft een 
speels karakter. 

Vragen voor de leerlingen
 W Ken je nog animatiefilms waarin een kind wordt 

opgevoed door één of meerdere dieren?
 W Welke is jouw persoonlijke favoriet, en waarom?

Mijn eigen zwemparadijs
Laat de leerlingen de plattegrond van het dorp uit Mijn 
moeder is een gorilla tekenen of print een eigen plattegrond 
van jullie stad of dorp. Vervolgens duiden ze aan waar hun 
eigen zwemparadijs zou komen: ergens op een mooie plek 
waar dat niemand stoort, met behoud van groen. Waarom 
kiezen ze voor een bepaalde plek? Laat ze op een apart 
blad hun zwemparadijs in het groot uittekenen waarbij ze 
hun fantasie de vrije loop laten. Gebruik zachte kleuren, net 
als in de film. Bestudeer samen het gebruikte kleurenpalet 
en maak de kinderen hierop attent.

Filmtechnische info 11
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Stemacteurs
 � Vertrek de volgende opdracht vanuit de introfilm.

Vragen voor de leerlingen
 W Zou jij het fijn vinden om samen met je moeder te 

werken aan een film? Waarom?
 W Op basis waarvan zou een stemacteur gekozen 

worden?
 W Vind jij de stemmen goed passen bij Gorilla en 

Jonna? Wat zou je er eventueel aan veranderen?

Voice-over
Laat ook eens je stem opnemen overheen een bestaand 
filmpje: dat kan je doen met de app VoiceOver (Android) 
of Voice Over Video (iOS). Laat de kinderen bijvoorbeeld 
een leuk filmpje maken in de klas met een gorilla-knuffel in 
de hoofdrol of kies voor een kant-en-klare video-opname 
online. Dieren doen het altijd goed – hilariteit verzekerd!

Music, maestro!
De muziek in Mijn moeder is een gorilla klinkt zacht en 
subtiel. Voor regisseur Hambäck is muziek echter één van de 
belangrijkste elementen bij een film die ze maakt. Het duurde 
dan ook ontzettend lang voor ze de juiste componist vond met 
wie ze een samenwerking wel zag zitten. Tot ze op een dag een 
jazzconcert bijwoonde van Minna Weurlander en Tania Naranjo 
– dat veranderde alles! Samen werkten ze een jaar lang aan de 
muziek. Het resultaat klinkt als pure magie.

Eén twee drie… melodie!
Installeer de app Chrome Music Lab en ga zelf aan de slag 
met verschillende klanken. Creëer je eigen melodie in het 
creatieve muzieklab en experimenteer. Kunnen de kinderen 
een nieuwe soundtrack maken bij een scène of een nieuwe 
begingeneriek voor de film?
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Laat je ook inspireren door het visuele Pinterest-prikbord 
van Mijn moeder is een gorilla. Je vindt er o.a. inspirerende 
voorbeelden van kinderkamers over de hele wereld, constructies 
om eenvoudige hangmat-hoekjes te installeren en tips over 
tafelmanieren.
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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

