
 
 

Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten dragen bij aan 

het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren ook allerlei vaardigheden door cultuureducatie zoals 

observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, ervaringen uitwisselen en begrip voor 

elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. Je leert jezelf er beter door kennen. 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee we 

duizenden leerlingen elk jaar weer inspireren. 

Beste ouder, verzorger, 

Je kind gaat binnenkort kennismaken met de multimediakoffer op school. Dit is een leskist die de 

leerkracht tijdens de les in gaat zetten. De multimediakoffer bevat apparatuur en lesmateriaal 

om animatiefilms te maken met de stop motion techniek. Een animatiefilm bestaat uit heel veel 

stilstaande beelden (foto’s) die achter elkaar worden geplakt. Door deze versneld af te spelen 

ontstaat beweging. De leerlingen worden regisseur, maker, animator en toeschouwer van de in 

de klas gemaakte stopmotion animaties. Ze gebruiken hun fantasie en tekenen en kleien de 

hoofdpersonen in de animatiefilms en geven ze een rol. Door te spelen met verhaallijnen, 

spanningsbogen en sfeermuziek bepalen ze hoe hun filmverhaal verloopt en wordt bekeken.  

Samen er over praten 

Wil je samen met je kind praten over dit project?  

- Wat voor een animatie heb je gemaakt of ga je maken?  

- Wie zitten er in jouw groepje?  

- Waar gaat het verhaal voer?  

- Wie komen er in voor?  

- Wat was jouw rol?  

- Wie was er een belangrijk persoon in het verhaal? Wat vond je van deze persoon? 

Dapper? Verlegen?  

 

Samen aan de slag 

Merk je dat er echt iets losgemaakt is en wil je kind ook thuis aan de slag met het maken van een 

animatie? Dat kan! Een fijne, gebruiksvriendelijke en gratis app die je hiervoor kunt gebruiken is 

Stop Motion Studio. Waarschijnlijk weet je kind zelf al hoe dit werkt en wat hij of zij moet doen. 

Daag je kind uit om ook een eigen achtergrond te tekenen/schilderen, gebruik te maken van 

voorwerpen die tot leven komen of om juist een eigen poppetje te maken van klei, papier of stof.  

Veel plezier! 

 

Waarom een kunst en techniek project tijdens schooltijd? 

Kinderen groeien op in een wereld vol beelden. Naast gesproken en geschreven taal, is het 

inmiddels dé manier waarop ze met elkaar communiceren. Door middel van deze animaties 

werken de kinderen spelenderwijs aan de beeldvaardigheid. Ze leren beter te kijken naar film en 

het beter te begrijpen. 

 

Wil je meer weten over de multimediakoffer en de opdracht, klik dan door naar de website van 

Cultuurkade voor meer informatie en een filmpje. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het team van Cultuurkade Meierijstad,  

 

https://cultuurkade.nl/aanbod/28/multimediakoffer

