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Betekenissen Beginsituatie Doel en activiteit(en) 
De aan te bieden activiteiten 
hebben naar mijn idee de volgende 
betekenis voor kinderen. 

Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk 
wat de kinderen al weten en 
kunnen. Leg hierbij de relatie met 
het doel van de activiteit. 
Raadpleeg je mentor. 

Geef concreet aan wat de kinderen 
aan het eind van de activiteit 
beheersen 
Formuleer het doel SMART 

Betekenis:  
 
De leerlingen leren hoe de basis van een animatie (bewegend beeld) werkt en proberen zelf een ontwerp te 
maken voor een zoötroop 
 
Beginsituatie:  
 
De kinderen hebben nog geen techniekles gehad vanuit de ontwerpcyclus. 
Video, bewegend beeld en/of animaties zijn onderdeel van hun dagelijkse leven. 

Doel: 
 
De kinderen maken kennis met een techniek vanuit de ontwerpcyclus en aan het eind van de les maken ze hun 
eigen zoötroop en kunnen ze zelf van stilstaand beeld een animatie maken. 
 
Persoonlijk leerdoel: 
 
Ik sluit aan bij de (actuele) belevingswereld van de leerlingen en verwerk deze, waar mogelijk in mijn lessen 
 
Ik gebruik een aansprekende, motiverende lesopening en afwisselende werkvormen 
 
Ik laat zien dat ik enthousiast ben voor de vakken 
 
Ik werk vanuit DBE 
 
 
 
Gebruikte bronnen: (boeken, naslagwerken, methoden)  
 
tule.slo.nl 
 
klassenmanagement op de basisschool. 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6troop 
http://www.kennislink.nl/publicaties/optische-illusies-hoe-je-brein-je-voor-de-gek-houdt  
 
 



Tijd Ontwerp van de activiteit Didactische 
werkvormen en 
leerling-
activiteiten 

Organisatie en 
middelen 

10/15 
min 

INLEIDING LES 1 
 
We vertellen over  FRAMERATE, wat het woord letterlijk 
betekend en waar we het voor gebruiken. We laten een 
een proefje zien met een flipbook waardoor de 
kinderen leren dat als je meerdere stilstaande beelden 
snel achter elkaar laat zien je hersenen er bewegend 
beeld van maken. Een camera maakt een aantal foto’s 
per seconden en als je die dan afspeelt heb je video. 
Het probleem is dat we hebben gezien op tv dat ze heel 
lang geleden al bewegende beelden konden maken 
dmv een een zoötroop. Omdat niet alle kinderen gelijk 
weten wat dit is, laten we een kort filmpje zien hiervan. 
Hoe zou zoiets werken? Zouden wij dit ook kunnen 
maken?  
 
 
 

Klassikaal. 
 
Vingers omhoog 
als je een 
vraag/opmerking 
hebt. 
 
 

 
 
Video op 
digiboard. 
 
Flipbook. 
 

 
. 
 

 
KERN LES 1 
 
Laat hier de kinderen bedenken hoe ze zoiets zouden 
kunnen maken. Ze zetten de ideeën in tweetallen op 
papier. Alles wat ze kunnen bedenken is goed!! Daarna 
bedenken ze ook gelijk waarover zij een zoötroop willen 
maken. Omdat niet alles mogelijk is, moeten we hier 
wel een beetje in sturen. 
  
  

 
 

 

   
AFSLUITING LES 1 
 
Samen met de klas kiezen we uiteindelijk 2 of 
3 ideeën waar we mee aan de slag gaan zodat we de 
volgende les voor kunnen bereiden om de juiste spullen 
klaar te leggen.  
  
 

  

 
Tijd Ontwerp van de activiteit Didactische 

werkvormen en 
leerling-
activiteiten 

Organisatie en 
middelen 

10/15 
min 

INLEIDING LES 2 
 
Terugblik op les 1 en introductie van de materialen. 
Tevens een uitleg hoe om te gaan met de materialen en 
veiligheidsinstructies. 
 
We zorgen wel dat er genoeg spullen liggen voor alle 
leerlingen.   
 

Klassikaal. 
 
Vingers omhoog 
als je een 
vraag/opmerking 
hebt. 
 
 

 
We zorgen wel dat 
er genoeg spullen 
liggen voor alle 
leerlingen.   
 



 

 
. 
 

 
KERN LES 2 
 
Aan de slag: 
 
Hier gaan de kinderen aan de slag met het maken van 
de zoötroop. Ze werken in tweetallen. We hebben de 
vorige keer de ideeën bekeken en op basis daarvan 
hebben we al zoveel mogelijk materialen klaargelegd, 
zodat de kinderen aan de slag kunnen. Als kinderen een 
specifiek onderwerp willen toepassen dan moeten ze 
hiervoor zelf spullen meenemen. Ze mogen kiezen om 
een kant en klare animatie te gebruiken voor hun 
zootroop of zelf een tekening te maken. Dit kan ook 
gebruikt worden als een klaaropdracht.  
 
De kinderen testen hun zoötroop als het klaar is. Waar 
nodig kan hier nog gesleuteld worden aan het 
prototype.   
  

 
In groepjes aan 
tafels werken. 
 
Zorg voor genoeg 
ruimte en 
werkplekken 

Materialen: 
 

- Schaar 
- Sjabloon 
- Cd 
- Lolliestokj

e 
- Plakband 
- Lijm 
- Animatief

ormulier 
- Lege 

animatie’
s 
 

  
AFSLUITING LES 2.  
 
Elk tweetal presenteert de zoötroop! Complimenteer 
elke presentatie!   

  
Je zou hier nog uitleg kunnen geven over hoe het nu 
precies werkt, maar dit kan ook achterwege gelaten 
worden omdat de kinderen al zelf hebben ervaren hoe 
het maken van een zoötroop werkt.   
.  
  
 

Klassikaal, de 
tweetallen mogen 
hun product 
presenteren aan 
de klas. 
 

 

 



 
 

Feedback mentor/begeleider en gesprekspunten met student 
 
- Heeft de student zich adequaat voorbereid? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: wat ontbreekt er? 
Ja, Jelle en Geertje hadden hun materialen op orde en had voldoende spullen mee om de les mee uit te 
voeren. Ook hadden zij zich 
voldoende verdiept in het onderwerp van de les. Leuk beeldmateriaal om het lesdoel inzichtelijk te maken. 
- Paste de uitgevoerde activiteit bij de gekozen competenties/ indicatoren? Zo ja: waaruit blijkt dat? Zo nee: 
wat ontbreekt er? 
3.33 Ik sluit aan bij de (actuele) belevingswereld van de leerlingen en verwerk deze, waar mogelijk in mijn 
lessen 
3.9 Ik gebruik een aansprekende, motiverende lesopening en afwisselende werkvormen 
3.11 Ik laat zien dat ik enthousiast ben voor de vakken 
3.33 Prima! Jullie hadden de leerlingen meteen te pakken. Er was ruime beleving waar te nemen tijdens de 
les. Het 
onderwerp en de activiteit spraken de leerlingen aan. 
3.9 Prima!. Er was een leuke opbouw aanwezig, voorzien van 
aansprekend beeldmateriaal. Er werd goed toegewerkt naar de praktische activiteit richting het eindproduct 
van de 
les. 
3.11 Prima! Geertje en Jelle stralen enthousiasme uit. Ze hadden het onderwerp zelf uitgekozen en voelde 
zich hiermee zichtbaar prettig. 
 
- Wat ging goed 
De houding ten opzichte van de groep, het helder uitleggen 
van de bedoeling van de les, het enthousiasmeren van de 
kinderen, het geven van goede instructies voor en tijdens 
de uitvoering door de leerlingen en de gezamenlijke 
afsluiting van de les. 
 
- Wat ging minder goed 
Het inschatten van de benodigde tijd, het hebben van een 
alternatief plan voor leerlingen die snel klaar waren en het 
inspelen op onverwachte momenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paraaf mentor/ stagebegeleider:  

 
Evaluatie en reflectie door student 
Evaluatie van de activiteit 

1. Heb je het doel van de activiteit wel/niet bereikt? Licht dit toe. 
 
 
Ja het doel is bereikt. De leerlingen hebben kennis gemaakt met een les vanuit de ontwerpcyclus en weten 
hoe ze zelf een zootroop kunnen maken.  
 
 
 



Reflectie op de activiteit 
1. Terugblik: wat is er gebeurd?  
2. Bewustwording: wat vond ik hierin belangrijk?  
3. Besluit: wat zijn alternatieven voor een vervolgactiviteit?  

 
De kinderen waren erg enthousiast en we hadden ze gelijk te pakken met het laten zien van het 
filmpje. Er waren geen kinderen die weinig of geen initiatief of interesse toonden en de kinderen 
hoefden niet gecorrigeerd te worden op gedrag of omdat ze niet aan het opletten waren.  
Dit zijn lessen die voor een leerkracht leuk zijn om te doen omdat het enthousiasme van de kinderen 
aanstekelijk werkt. Bij een vervolgactiviteit zullen wij zeker opnieuw de ontwerpcyclus inzetten.  
 
 
 

Reflectie op het persoonlijk leerdoel 
1. Zie feedback leerkracht  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


