
 
Lesbrief: workshop animatie Cultuurmenu Noordenveld door Han Mulder (docent media) 

 
Omschrijving 
workshop: 

We nemen het thema Kinderboekenweek Gi-ga-groen, de natuur/ dieren als aanleiding voor het 
maken van een animatie…. “Het feest van de dieren “ 

Doelgroep: PO groep 3-4  
Aantal leerlingen 
per groep:  

Max 24 leerlingen per klas; uitgaande van werken in groepjes van 4(5) leerlingen 

Lesuur:  1 x 90min  
Beginsituatie: 
 

De meeste leerlingen zijn weleens in aanraking geweest met de toepassingsmogelijkheden van 
beeldende middelen i.c.m. digitale media. 

Leerdoelen: 
 

* Leerlingen leren over verschillende perspectieven & plaatsbepaling in het kader. 
* Leerlingen leren digitale toepassingen te gebruiken i.c.m. beeldende vorming. 
* De leerlingen maken i.s.m. andere leerlingen een animatie (achtergrond & figuren)   
* De leerlingen ontdekken de animatietechniek 
* worden bewust in het omgaan met aarde/ de natuur   

Bij welke 
kerndoelen sluit 
deze les aan: 

Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden te gebruiken om gevoelens, verwachtingen en ervaringen 
mee uit te drukken en zo te communiceren. 
Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 
Kerndoel 39: (subdoel) De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

 

Voorbereiding 
door de leerkracht/ 
school vooraf  
animatie-workshop  

Houd vooraf aan de animatie workshop ter introductie een kringgesprek n.a.v. een verhaal 
(optioneel, zie bijlage) of zoek als aanleiding een verbinding met een geplande activiteit op school 
in ‘t kader van Gi ga Groen. Vertel dat de leerlingen binnenkort een animatie/filmpje gaan maken 
waar verschillende dieren in voorkomen. 
 
*Verdeel vooraf aan de workshop de klas in groepjes ( max. 5 kinderen per groepje). 
* kopieer de sjablonen per thema vooraf op A4 zwart/wit 
** Gezien de grootte van de groep & dynamiek van de les, extra handen in de klas gewenst! 
 

Benodigdheden 
van de school  

Er wordt met beeldende materialen van de school gewerkt. Benodigdheden:  
 * voldoende vellen wit tekenpapier 50x70 (per groepje 1 vel)  
 * voldoende diverse kleuren tekenpapier 50x70 (lichtblauw, geel, bruin, groen) voor achtergrond 
 * voldoende diverse kleuren tekenpapier 20x30 (per leerling 1 A5 vel voor dierfiguren)  
 * voldoende tekenmaterialen per groepje: wasco krijt, evt. pastel, stiften (waarvan zwarte stift) 
 * scharen 
 * niettang met nietjes 
 * prikpennen met matjes 
*  splitpennen 

Materialen die de 
media docent mee 
neemt.  

*  opname apparatuur en statieven. 

Inrichting van het 
lokaal/ speellokaal 

* De introductie van de workshop & het maken van achtergrond en animatiefiguren doen we in 
   tafelgroepjes in het lokaal met digiboard en PC. 
* het opnemen van de animatie doen we in een ruimte/speellokaal waar de apparatuur klaar staat; 
   per situatie i.o. bekijken. 

Inleiding 
10 minuten 
 

De mediadocent stelt zich voor en haalt het verhaal “de beste plek” (dieren/de natuur) of een 
andere aanleiding vooraf aan. We zien een voorbeeld “ cutout animatie “ van dierenfiguren op het 
digiboard - de animatietechniek wordt met voorbeeldsjablonen en achtergrond uitgelegd. 
 
Instructie: vervolgens stap voor stap uitleggen wat een groepje gaat maken: * samen een 
achtergrond maken bij de gekozen sjablonen. Elke leerling in het groepje kiest 1 dier van het 
sjabloon > sjabloon op tekenpapier nieten > uitknippen/ omlijnen met stift > prikken voor een 
splitpen.  
 

Kern 70 min Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes aan het werk; de sjablonen worden verdeeld! 
Elk groepje maakt de achtergrond & dierfiguren. (40 min); dit doen we in het lokaal 
Het opnemen van de stopmotion animatie (30min) doen we in het speellokaal. 

Afsluiting 10 min. Klassikaal presenteren we de animaties aan elkaar. 
Bijlagen: PowerPoint, voorbeeld (materiaal)animatie, dieren-sjablonen voor de groepjes 
Opmerkingen Resultaten worden via link Dropbox downloadmap naar de scholen gemaild. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
Mogelijke vragen  
 
 

 

 


