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HET VERHAAL
De tienjarige Agathe-Christine is een buitenbeentje én 

gek op mysteries. Ze wil graag privédetective worden. 

Een kantoor heeft ze al: in hun nieuwe huis in de 

stad, tovert ze de kelder om tot een klein detectivebu-

reau. Daar bijt ze zich vast in haar eerste zaak: in de 

buurtwinkel verdwijnen er voortdurend koekjes uit 

de rekken. Haar slungelachtige buurjongen Vincent 

zorgt voor nog meer mysterie. Telkens Agathe-Christine 

(codenaam: AC) hem ziet, krijgt ze een raar gevoel in 

haar buik. Dat raadsel is zo mogelijk nog moeilijker op 

te lossen...

THEMA’S VAN DE FILM
• Verhuizen

• Nieuwe vriendschappen

• Onbegrip

• Eigen fantasie wereld

• Detective

• Animatie

TRAILER
https://youtu.be/icgFXSqxreM



De film behandelt herkenbare thema’s als verhuizen, 

vrienden maken en je eigen identiteit. In de film 

belandt AC na een verhuizing in een nieuwe stad waar 

ze opnieuw vrienden moet maken. Ze lijkt een beetje 

anders en legt moeilijk contact, maar de film laat op 

een mooie manier zien dat iedereen uniek is, en dat 

dat goed is. AC is geen triest slachtoffer, maar een stoer 

personage met veel moed. Ook de eenvoudige stijl van 

de animaties valt op. De droomwereld in zwart-wit 

zorgt voor een echte Film Noir beleving. De jongere 

kijkers helpt het om het onderscheid te maken tussen 

de echte en niet-echte gebeurtenissen. en oudere 

kijkers vinden hierin de verwijzing naar de vroegere 

misdaadfilms. 

CINEKID VERTELT
KERNDOELEN
Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis 

over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel 

erfgoed. Dit doen we door kinderen in aanraking 

te laten komenmet een evenwichtig aanbod aan 

bijzondere films en bijbehorende opdrachten.

Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke 

inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met 

die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, 

vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 

bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur 

enlevensbeschouwing. Het bekijken van een Cinekid 

film opent nieuwe werelden en breektgrenzen.

Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie 

te beoordelen in discussies en in een gesprek 

datinformatief of opiniërend van karakter is en 

leren met argumenten te reageren. Na afloop van 

het filmbezoek is er aandacht voor reflectie. Na 

de vertoning zelf, in filmzalen, of metbehulp van 

lesmateriaal in de klas. Dit zorgt voor aansluiting op 

de kerndoelen Nederlandse taal, die ook weer een 

samenhang hebben met ‘mediawijsheid’. Daarbj 

gaathet over ‘zichzelf informeren, ‘feiten en meningen 

onderscheiden’ en ‘deelnemen aan discussie’.



KARAKTERS

VINCENT

KRUIDENIER ARNE

DE VARAAN AGATHA-CHRISTINE

Vincent is een 

mysterieuze skater-

boy uit de buurt. Wat 

spookt deze jongen de 

hele dag uit? Het intri-

geert Agatha mateloos.  

De moeder van Agatha 

werkt als politieagent 

en is altijd druk. Ze 

heeft maar weinig tijd 

een aandacht voor 

haar drie kinderen. 

Dit is het vreemde 

vriendje van Agatha 

dat uit een ei is 

gekomen. Wat hij voor 

dier is weet Agatha 

niet.

De zus van Agatha zit 

dagen op haar tele-

foon en is bezig met 

vriendjes en shoppen. 

Zij en Agatha ruziën 

regelmatig.

De baas van de kleine 

supermarkt heeft een 

dief in zijn winkel en 

kan hiervoor wel een  

detective gebruiken. 

Hij vraagt Agatha. 

ZUS VAN 
AGATHA CHRISTINE

Agatha  is een stoer en 

zelfstandig meisje met 

een grote passie om 

detective te worden. Ze 

trekt zich vaak terug in 

haar eigen mysterieuze 

detective lab.  Ze maakt 

zelf spannende 

spionagegadgets. 

MOEDER VAN 
AGATHA CHRISTINE



Een spion is een soort superheld die wordt ingehuurd 

om de boel in de gaten te houden en misdaden op te 

sporen. Ze zijn altijd undercover. Dat betekent dat ze zo 

onopvallend mogelijk te werk gaan. Ze mogen vooral 

niet opvallen en opgaan in de omgeving.  Echte 

spionnen kunnen bijvoorbeeld gewoon glazenwasser 

zijn of bakker. Zo kunnen ze ongemerkt alles in de 

gaten houden. Wie weet is jouw leraar wel een spion!

• 05:17 min tot 06:30 min.

• 8:55 min tot 10:28 min. 

GESPREK 
• Agatha Christina houdt alles om haar heen in de 

gaten. Ze ziet dingen die andere mensen niet opvalt. 

Herken jij een echte detective in jezelf? 

• Wie voelt zich soms een detective? 

• Kan je een situatie navertellen waarin jij je gedroeg 

als een detective? 

• Zijn er dingen die je opvallen in jouw wijk/ stad/

school? Wat is dit? Wat vind je hier van?

• Zijn er dingen in jouw omgeving die je opvallen en 

zou willen oplossen of veranderen? 

• Hoe zou je dit oplossen/ veranderen? Wat voor detec-

tive gadget heb je hiervoor nodig als deze er zou zijn?

VOOR HET KIJKEN

OPDRACHT: GADGET BEDENKEN
• De kinderen mogen voor zichzelf iets bedenken wat 

hij of zij zou willen veranderen of oplossen in de 

buurt/ stad/ school. Bedenk ook hoe je dit wilt  

veranderen of wat hier voor nodig is. Vraag aan de 

kinderen of zij een gadget kunnen ontwerpen. 

• De kinderen mogen een tekening maken van het  

ontwerp van de gadget. Deze tekening kan steeds 

verder worden uitgewerkt op papier maar ook met 

verschillende scrap/ knutsel materialen. 

• Na afloop mogen de kinderen hun gadget presenteren 

aan de klas en vertellen waarvoor deze is ontworpen. 

De kinderen mogen elkaar feedback geven. Is hij echt 

af? Denk je het doel met deze gadget te behalen? Wat 

kan er nog beter of nog handiger? Hierna kan de  

gadget nog bijgeschaafd worden. 

TIP: Bij het ontwerpen van de gadget of uitvinding kan 

gebruik gemaakt worden van de ontwerpend leren 

cyclus van Designathon: 

http://www.designathonschool.com/ontwerpcyclus

Bekijk tot slot de intro-sequentie van Inspector 

Gadget: https://youtu.be/6tYPo_TGfgE

EXTRA: HET KOKHUIS FILMJE
Fragmenten: https://www.hetklokhuis.nl/tv-uit-

zending/688/Priv%C3%A9%20detective



NA HET KIJKEN

Deze film is geanimeerd. Alles is getekend. De film 

is grotendeels in kleur maar sommige scènes zijn in 

zwart- wit. Dit is geïnspireerd op een bekend filmgenre: 

de film noir. Wat voor invloed heeft de kleur van de film 

denk je op het verhaal? Waarom hebben de filmmakers 

ervoor gekozen om sommige gedeeltes in zwart wit te 

doen denk je? 

Maak het donker in de klas en bekijk wat oude 

film- noir fragmenten. 

https://youtu.be/5use9exrj4Q: 15:10 tot 18:14 min

https://youtu.be/UBCB50c6mog 14:40 tot 17:36 

https://youtu.be/YIgSwXS93K0 van begin tot 3:00 min 

https://youtu.be/UBCB50c6mog 14:40 tot 17:36 

GESPREK
• Wat valt je op als je naar de verschillende film noir 

fragmenten kijkt? 

• Wat zie je qua licht? (schaduwen van lichamen op de 

muur, licht, donker) 

• Wat voor kleding dragen de acteurs? ( veel lange 

jassen, hoeden, vrouwen met mooie jurken en nette 

kapsels) 

• Hoe is de sfeer van de fragmenten?

OPDRACHT: FILM NOIR FILMPOSTER MAKEN
Maak een filmposter van jouw eigen film. 

Je mag alleen zwart/grijs potlood/houtskool gebruiken.

Denk aan de volgende zaken: 

• Hoe zou jouw film noir detective heten als je zelf een 

film mag maken? 

• Waar zal de film over gaan? 

• Hoe heet de film? 

• Welke rol zou jij willen spelen? 

• Hoe zou je eruit zien?

Bekijk de verschillende filmposters van echte film noir 

klassiekers om je te laten inspireren en laat de 

filmmaker in jezelf naar boven borrelen:

• https://nameberry.com/blog/film-noir-names

• https://nl.pinterest.com/pin/75787206205504598/

• http://4.bp.blogspot.com/-fg6E662C-zI/T1E2pfIOi-I/

AAAAAAAABf4/GVEBK8GNbH0/s640/This-Gun-for-

Hire-French.jpg

• http://wheredangerlives.blogspot.com/2012/03/film-

noir-french-poster-style-part-two.html

 

EXTRA’S
Spionnen gadgets: https://youtu.be/phaytgRmKF4

Detective klassenspel: http://www.degeflipteklas.nl/

moord-op-het-water-detective-spel/
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