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MET SCHOOL NAAR FATAAL OOK OP UW SCHOOL?
Met de film Fataal wordt de drempel verlaagd om na te denken en je

bewust te worden van de impact van zinloos geweld. De speciaal bĳ

deze film ontwikkelde lesmodule daagt uit om te verdiepen op het

thema en aan de slag te gaan met elkaar om een veiliger klimaat te

krĳgen in de school. Aan het begin van een schooljaar, om met elkaar

vast te stellen welke normen en waarden gelden, maar ook wanneer

het voor jou als docent nodig lĳkt om met elkaar stil te staan bĳ hoe

we omgaan met elkaar. De gastsprekers delen hun levenservaring, die

impact is enorm. De les van Halt is informatief en werkt preventief.

Alle combinaties zĳn mogelĳk. Veilig in de omgeving van het eigen

klaslokaal, of juist even anoniem in het donker van de bioscoop.

De Fataal schoolvoorstellingen zĳn te boeken voor zowel het VO, PO, MBO en het HBO onderwĳs. De verschillende pakketten

uit ons aanbod worden per school individueel afgestemd op het niveau, leerjaar en het aantal leerlingen.

Duurzaam investeren in de gezondheid
van de school en de veiligheid voor elkaar,
kan met de 2 jarige licentie. De campagne
biedt de mogelĳkheid om de online-
licentie voor 2 jaar af te nemen, wat de
mogelĳkheid biedt om met alle klassen op
elk gewenst tĳdstip
de film te kĳken en
de lesmodule te
volgen. Inclusief
één gastspreker
naar keuze.

PRĲS
€1250,00

2-JARIGE LICENTIE PATHÉ THUIS

De jonge daders overzien vaak niet de gevolgen van hun impulsieve

gedrag en realiseren zich niet dat dit grote impact heeft op de

slachtoffers. Maar ook op de omgeving van het slachtoffer en op

hun eigen ouders. De film Fataal brengt dit voor Halt doeltreffend

in beeld. Daarom heeft Halt er voor gekozen om samen te werken

met Fataal. Om zinloos geweld en de gevolgen daarvan voor zowel

daders als slachtoffers bespreekbaar te maken. Het lespakket van

Halt & Fataal bestaat uit een voorlichting van Halt, waarna de klas

de film Fataal gaat bekĳken en de les nabespreken met de docent.

Met de voorlichting vanuit Halt willen we de gevolgen voor de dader

met leerlingen bespreekbaar maken. In een voorlichtingsles

bespreken we de verschillende vormen van (zinloos) geweld. En

wat de gevolgen zĳn voor de dader. Ook komt aan bod wat je kunt

doen als je (zinloos) geweld ziet of als je aanvoelt dat het gaat

gebeuren. Tot slot leggen we in de les de link naar de gevolgen voor

de slachtoffers en de film Fataal.
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