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Docent – Maak een stopmotion  

Maak een stopmotion 

Met deze App leren kinderen een stopmotion video maken met klei, 
Legopoppetjes of andere attributen. De leerlingen verzinnen eerst een 
verhaal en maken hier een storyboard van. Hierna gaan ze met de app 
aan de slag. Ze geven de film een naam en maken foto’s van hun 
verhaal. Als het verhaal “af” is kunnen ze geluid en effecten toevoegen. 
Ook kunnen ze foto’s verwijderen of nog meer foto’s toevoegen. Als ze 
klaar zijn kan het filmpje eenvoudig worden opgeslagen en getoond 
worden op het digibord. 
 
 

Doel 
De leerlingen leren spelenderwijs de basisbeginselen van het maken van een stopmotion. Ze 
moeten intensief samenwerken en keuzes maken binnen de app.  
Na deze les kunnen ze:  

• Een storyboard maken. 

• Ze weten hoe de stopmotion app werkt. 

• Hun verhaal omzetten in een stopmotion.  
 

Voorbereiding en benodigdheden 
• Installeer de Stop motion app op de tablets. (deze app is er voor Chrome, Windows) 

• Kies voor de betaalde versie met muziek.  

• Kopieer de lesbrief en het werkblad per groepje. 

• Probeer zelf de app uit en exporteer je film ook naar een film bestand. 

• Zorg voor grote vellen gekleurd papier waar de tablets op kan staan. 

• Zorg voor Lego, klei of andere objecten om stopmotion animatie te maken. 

• Bekijk de instructiefilm die op de site staat van CodeKinderen.nl. 
 

Wat is moeilijk? 
• De leerlingen pakken regelmatig de tablet op als ze een foto hebben gemaakt. Het beste 

resultaat krijg je als de tablet op een vast positie blijft staan. 

• Help de leerlingen bij het verwijderen van de foto’s die niet goed zijn. 

• Stimuleer de leerlingen om muziek en eigen geluiden toe te voegen. 

• Het exporteren van het filmpje om te tonen op het digibord. 

 

Verdieping 
De leerlingen kunnen met deze app t/m de brugklassen aan de slag. De leerlingen kunnen 
steeds beter verhaallijnen verzinnen en tevens kunnen ze eigen geluidseffecten opnemen en 
toepassen in hun filmpjes. Met de monkeyjam software krijg je een professioneler resultaat. 
Een vervolgopdracht zou kunnen zijn dat ze een stopmotion moeten maken over een 
spreekwoord of een gezegde.  

 

https://itunes.apple.com/nl/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
http://monkeyjam.org/

