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1. Geef je mening over de film. Wat vond je ervan? Waarom ? goede film hij zat best goed in elkaar, de karakters waren
interessant, de grappige momenten goed gedoseerd en de film stond vrij dicht bij de jongerencultuur
2. Welke gedeelte uit de film vond je het best,mooist, indrukwekkendst? Ik vond het einde best wel indrukwekkend , dat de docent
het project wou stoppen. Maar een leerling was er zo op gefocust dat hij er niet mee eens was, en schoot een lid van de
bewaking neer, en zichzelf door de keel.
3. Noem twee dingen waaraan je kon zien dat iemand lid was van die Welle. Als ze erbij wouden horen moesten ze een witte Tshirt aan doen en, een golf maken met de hand
4. Die welle was voor verschillende jongeren extra aantrekkelijk voor wie en waarom juist voor hen ? vooral voor tim diegene die
zichzelf later door de keel schoot, en dat meisje rosa die het op het begin niks vond, en later toch veel mee ging doen, en Marco
, karo ,rainer wenger,en anke wenger
5. De leden van die Welle gebruikte een aantal leuzen en slogans zet hier onder een leus. Gaan staan als ze gaan praten.
6. Waarom waren deze leuzen belangrijk ? omdat iedereen dan naar je kijkt en luistert
7. Welke kritiek had karo op die welle? Ze werkte niet mee omdat ze aanvoelt dat de groepsdruk verpletterend werkt, ze doet geen
wit t shirt aan wat wel afgesproken was.
8. Welke gevolgen had die kritiek voor karo? Ze probeert haar vriend Marco duidelijk te maken dat Die Welle gevaar in zich
draagt, maar het enige wat ze bereikt is spanning op hun relatie. Karo blijft volharden in haar verzet
9. De film eindigt voor tim dramatisch waarom juist voor hem ? Tim was altijd een buitenstaander die hard vocht om bij de groep
te horen. Hoe harder hij probeerde via alle mogelijke middelen ‘erbij te horen’ (zelfs via drugs) hoe harder hij werd uitgesloten.
Wanneer de groep Die Welle vorm krijgt, is Tim de meest enthousiaste volgeling. Hij gaat er helemaal in op omdat hij voor de
eerste maal in zijn leven voelt dat hij kan opgenomen worden in de groep
10. Stel dat jij meegedaan had aan the wave, hoe zou jij je dan naar afloop gevoeld hebben? Je weet dan dat het een film is, maar
het is ook echt gebeurt dus het lijkt me best wel raar om mee te doen, vooral op het eind met tim.
11. Het experiment begon omdat de leerlingen zich niet konden voorstellen dat er in Duitsland nog een dictatuur mogelijk zou zijn.
Kun jij je dat na het zien van de film wel voorstellen ? nee dat kan ik niet, het is zo erg misschien gebeurt het wel maar dan wat
minder erg?
12. Welke kenmerken horen bij een dictatuur noem er minstens twee?

- Grondrechten worden niet beschermd;
- Er is geen vrije meningsuiting;
- Oppositiepartijen zijn verboden;
- Er is een grote politieke rol voor militairen;
- Er kunnen (schijn)verkiezingen zijn
1. Wat is het verschil tussen een democratie en een dictatuur ? een democratie is een land waar de bevolking zelf kiest wie er
macht krijgen over het land. Bij een dictatuur is er maar een iemand de baas over het hele land, of een kleine groep mensen.
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