
 

 

 

CHALLENGE: STOPMOTION OVER WO2 
Groep 5-8 
 

MATERIALEN  
• werkblad storyboard  
• stopmotiondozen 
• playmobile poppetjes en materialen, lego, klei, papier, poppen, fruit, kleurpotloden of scrap materiaal 
• devices (ipad, tablet, chromebook) 
§ Stop motion app, bijvoorbeeld: Stop Motion Studio (Android) of iMotion (iPhone) of Do Ink 
§ Een zelf bedacht verhaal. Laat de kinderen eerst een script maken; 

 

HANDLEIDINGEN  
 

- Hoe te: Stop Motion Studio: https://youtu.be/FrNI9-g7hLY 
Link naar google play voor app: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=nl&gl=US 

- Do Ink: https://www.cultuurpad.nl/app/uploads/2021/05/greenscreen-stopmotion-editen_basics.pdf  
- Stopmotion met klei (masterclass Klokhuis): https://youtu.be/Ws98dgPP3BI 
- Hoe maak je stopmotion op een chromebook? Een vlog van Meester Sander:  

Super snel en eenvoudig! Met de website www.cloudstopmotion.com kun je op elk apparaat stop 
motion filmpjes maken. Je kunt gelijk beginnen, want het is helemaal gratis. In deze video laat ik je zien 
hoe het werkt. https://youtu.be/DM2iZp8JLkk 
 
 

INSPIRATIE  
 
Stopmotion met ijsstokjes: https://youtu.be/iFTFt8XI1Wc 
Stopmotion met lego: 1941 Lego World War Two Battle of Brody: https://youtu.be/zt7o1v9msA0 
 
Inspiratie verhaal of thema WO2: 
Wellicht weet een opa/oma of overgroot oma/opa nog een verhaal uit de oorlog?  
Of kies je een belangrijke gebeurtenis uit de oorlog om uit te beelden?  
De kinderen van een school in Montfort gingen op zoek naar een verhaal uit de oorlog en verbeelden het met 
re-enactment (naspelen) maar ook stop motion. Kijk maar eens: 
https://www.youtube.com/watch?v=s_25oXfy5Go 



 

 

 

ACTIE  
 
Door middel van stop motion techniek maken we een animatie maken over de belangrijke gebeurtenissen uit de 
oorlog. Dit kan door middel van scenes te fotograferen met voorwerpen (lego/playmobil/blokken) of door 
middel van tekeningen/schilderingen te fotograferen en deze foto’s achter elkaar te plakken in een iPad of 
computer. 
 
Start met het laten zien van het instructiefilmpje van Masterclass Klokhuis: https://youtu.be/Ws98dgPP3BI 
 
Het instructiefilmpje van Goosje voor gebruik van de stopmotion boxen: https://youtu.be/gJKvAq_tvKU 
 
Bedenk samen of in groepjes welk verhaal jullie gaan verbeelden. Je kan het storyboard tekenen op papier of in 
een app. In een storyboard teken je de verschillende scenes die je wilt gaan ‘filmen’. Je kan bijvoorbeeld een 
liggend A4’tje in 3x4 vakken verdelen of het lege storyboard in de bijlage gebruiken.  
Je hoeft niet elke foto te tekenen. Het gaat er vooral om dat je in beeld brengt wat de belangrijkste elementen 
zijn in je verhaal.  
 
Liever een app gebruiken? Storyboard Animator.  
Kijk hieronder voor een voorbeeld van een storyboard 

 
 
Je hebt de verhaallijn vastgelegd in een storyboard.  
 
Verzamel nu de materialen die je gaat gebruiken om het verhaal te vertellen.  



 

 

 

Personages, achtergrondobjecten of tekeningen.  
 
Nu kan je gaan fotograferen. 
Gebruik de stopmotion boxen als een soort mini-studio.  
Zorg ervoor dat je minstens 200 foto’s hebt gemaakt! Zo heb je uiteindelijk een filmpje van ongeveer 30 
seconden! Langer mag, graag zelfs. Je hebt veel foto’s nodig voor een lang filmpje. 
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