
Geschiedenis Anne Frank → Vlog 1 

Ga naar www.youtube.com en vul het volgende in: Anne Frank videodagboek 

aflevering 1. Het filmpje dat je hieronder ziet moet je aan klikken en kijken.  

 

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  

 

Waarom denk je dat Anne een dagboek wilde bij houden?  

Ik denk dat ze een dagboek bij wilde houden, omdat  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wat verandert er in de vlog allemaal voor Anne? Schrijf zoveel 

mogelijk op. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Hoe reageert Anne op het nieuws dat ze moeten gaan 

onderduiken?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/


Stel je voor dat jij opeens zou moeten onderduiken. Welke drie 

dingen neem jij mee?  

Ik neem _________________ mee, want _____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ik neem __________________ mee, want ____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Ik neem__________________ mee, want_____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Wat zou jij willen reageren op het videodagboek van Anne? Stel je 

voor dat je in dezelfde tijd zou leven als Anne en zij jouw reactie kon 

lezen. Stel je haar een vraag of schrijf je iets liefs? Schrijf je reactie in 

het vak.   

 

 

 

 

 



Geschiedenis Anne Frank → Vlog 2 

Ga naar www.youtube.com en vul het volgende in: Anne Frank videodagboek 

aflevering 2. Het filmpje dat je hieronder ziet moet je aan klikken en kijken.  

 

 

Herken je de personen in de filmpjes? Trek een lijn naar de juiste 

personen.  

 

 

Waarom vindt Anne het fijn om bij Peter te zijn?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

  

http://www.youtube.com/


Anne heeft meer dan twee jaar ondergedoken gezeten. Ze moest 

binnen blijven en mocht niet naar buiten, voor de veiligheid. Wij zitten 

nu ook binnen voor de veiligheid, maar zijn er (gelukkig) veel dingen 

anders dan in die tijd. Noem minimaal 3 dingen die anders waren 

toen Anne ging onderduiken.   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Stel je voor dat Anne een Q&A (video waarin ze vragen van kijkers 

beantwoord) gaat opnemen. Welke drie vragen zou je aan Anne 

stellen?  

1. ___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


