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TITEL: Tekenstijl voorbereidende les (lesformat) 

Leerjaar Groep 7 en 8 

Type les Een les ter voorbereiding op de workshop Tekenstijl. 

Lesduur 45 minuten 

Omschrijving van 
de les               

Een les waarbij de kinderen kennis maken met tekenanimatie door te tekenen. 
 
Wat is een tekenanimatie? Wat is er bijzonder aan deze filmtechniek? Hoe kan je 
zonder apparatuur toch een animatiefilm maken? Heb jij een eigen tekenstijl en hoe 
herken je die? 
 
De kinderen kijken naar een presentatie over tekenanimatie. Ze luisteren naar een 
korte geschiedenis over tekenanimatie. 
De kinderen onderzoeken het proces van tekenanimatie zonder apparatuur. Ze 
maken van stevig papier een phenakistiscoop. 
De kinderen tekenen met potlood, fineliner en viltstift een eenvoudige beweging in 
een eigen tekenstijl. 
 
De kinderen onderzoeken het proces van tekenanimatie (animatie). 
De kinderen werken met potlood, fineliner en viltstift (tekenen). 
De kinderen worden zich bewust van hun eigen tekenstijl (tekenen). 
De kinderen tekenen mensen, dieren, objecten (vorm). 
 

Onderwerpen Tekening, animatie, tekenstijl, vorm, phenakistiscoop. 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie in aansluiting op animatie. 

Leerinhoud  
 

TULE kerndoel 54 De kinderen leren de beeldende techniek animatie te gebruiken om mee te 
communiceren (beeldende vorming). 
De kinderen herkennen verschillende stijlen van kunstenaars binnen animatie 
(beeldende vorming) . 
De kinderen gebruiken potlood, fineliner en viltstift om mee te tekenen (tekenen). 
De kinderen passen de karakteristieke houding van mensen en dieren toe bij het 
tekenen (vorm). 
 

TULE kerndoel 55 De kinderen kijken/luisteren naar en praten over hun eigen werk en dat van anderen 
(reflecteren).  
 

 
 

Uitvoering  

Lesplanning Lesduur:45 minuten 
Inleiding:10 minuten 
Opdracht:20 minuten 
Opruimen:5 minuten 
Presentatie/ reflectie:10 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer dit lesformat ‘Tekenstijl VL (lesformat)’.  
Bestudeer de presentatie ‘Tekenstijl VL (presentatie)’. 
Bekijk de video ‘Tekenstijl VL (video)’ en het werkblad ‘Tekenstijl VL (bijlage)’. 
Verdeel de klas in groepen. 
 
Zet de volgende materialen klaar: 

 Print per kind de werkbladen ‘Tekenstijl VL (bijlage)’ uit op stevig papier, plus 
print er een paar extra 

 Leg per groepje klaar; scharen, grijze- en kleurpotloden, fineliners, viltstiften, 
gummen, doosje punaises en ijslolliestokjes voor het ontwerpen van de 
phenakistiscoop (wonderschijf) 

 Leg per groepje de werkbladen klaar, minstens één per kind 

 Spiegels, zodat de kinderen de bewegende beelden kunnen zien van hun 
ontworpen wonderschijf 
 

Zet de volgende technische materialen klaar: 

 Beamer en laptop of Digibord voor de presentatie 
 

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie ‘Tekenstijl VL (presentatie)’. 
Toon afbeelding 1 en 2: 
Vertel: Jullie zien hier een aantal voorbeelden van stripfiguren met elk een eigen 
tekenstijl. Een tekenstijl is de manier waarop de tekenaar zijn afbeelding vorm geeft.  
Vraag: Wat zien jullie? Welke verschillen zien jullie? 
Antwoord: Superman is realistisch getekend, alsof hij in het echt naar je toe kan 
vliegen. Je ziet veel details, zijn spieren zijn heel duidelijk te zien. Superman is 
gedetailleerd getekend. De Lorax is op een grappige, komische manier getekend. Je 
ziet niet meteen wat het voor moet stellen. De jongen die je ziet op twee van de vier 
plaatjes rechtsonder is op een eenvoudige manier getekend in zwart – wit. Toch kun 
je goed zien dat hij een jongen is, die een knuffel achter zich vasthoudt en dat hij niet 
blij is. Kuifje en zijn hond Bobby zijn figuratief getekend. Deze term wordt veel 
gebruikt in de kunstwereld. Figuratief betekent realistisch, de kunstenaar laat in zijn 
kunstwerken de zichtbare werkelijkheid duidelijk zien. De strips van Kuifje zijn 
realistisch, maar dat betekent niet dat de kunstenaar geen fantasie mag gebruiken.  
Linksboven zie je een soort kikker. Deze kikker is met verf getekend op een abstracte 
manier. Abstracte kunst is kunst die de werkelijkheid niet herkenbaar afbeeldt. 
Vertel: Het materiaal dat tekenaars gebruiken geeft de tekening een eigen tekenstijl. 
Met grijs potlood waarmee het meisje linksonder getekend is, creëer je een heel 
andere sfeer dan met verf. De tekenaar wil met de afbeelding linksboven de rustige, 
melodieuze sfeer uitbeelden van folkmuziek. 
 
Vertel: Van deze getekende stripfiguren kan je ook een tekenanimatie maken. 
Vraag: Wie kan vertellen wat tekenanimatie is? 
Antwoord: Als je oog heel snel na elkaar stilstaande plaatjes te zien krijgt, gaan je 
hersenen al deze plaatjes samenvoegen tot een bewegend filmpje. Deze illusie van 
beweging door het na elkaar afspelen van verschillende stilstaande beelden noemen 
ze animatie. Bij een tekenanimatie zijn die afzonderlijke beelden getekend. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vraag: Wat zien jullie? 
Antwoord: Dit is de eerste animatiefilm ooit, gemaakt door de fotograaf Eadweard 
Muybridge (1830-1904). Hij zette 12 fotocamera’s op een rij en liet een paard voorbij 
deze camera’s galopperen. Deze camera’s maakten een opname wanneer het paard 
passeerde. Zo kreeg Muybridge een groot aantal foto’s waarbij het paard steeds een 
klein stukje verder was in haar galopbeweging. Hij toonde met dit experiment aan dat 
het paard helemaal loskomt van de grond tijdens galop. Hij kon met deze methode 
voor het eerst bewegingen van dieren en mensen analyseren.  
 
Toon afbeelding 4:  
Vertel: Tekenanimatie wordt op dezelfde manier gemaakt, alleen worden er dan in 
plaats van foto’s, tekeningen gebruikt. Jullie zien het fragment ‘Mickey drive a boat’ 
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van de tekenanimatiefilm  ‘Steamboat Willie’ uit 1928, gemaakt door tekenaar Walt 
Disney. Het was de eerste tekenfilm met geluid het en werd toentertijd meteen een 
hit. 
 
Vertel: Toch werden er vóór de uitvinding van de fotografie ook al animaties 
gemaakt.  
Toon afbeelding 5:  
Vraag: Wie weet wat dit is? 
Antwoord: Dit is een voorganger van de animatiefilm en het heet met een moeilijk 
woord phenakistiscoop. Het is Grieks voor ‘de kijker voor de gek houden’. We 
kunnen het ook ‘wonderschijf’ noemen. Door een aantal tekeningetjes die telkens 
een beetje van elkaar verschillen snel achter elkaar te laten zien, lijkt het alsof ze 
bewegen. Door de schijf voor een spiegel te houden en rond te draaien zie je de 
tekeningen tot leven komen. 
 
Toon afbeelding 6 en 7: 
Laat afbeelding 7 op het digibord staan tijdens de opdracht, zodat de kinderen naar 
de voorbeelden kunnen kijken. 

 
Opdracht  Vertel: Jullie zien hier vier voorbeelden van een wonderschijf. Alle vier de schijven 

hebben een eigen tekenstijl. 
 

 Bedenk een beweging die goed te herhalen is. Denk aan een rennende 
hond, een fladderende vlinder of een draaiend voorwerp.  

 Houd het eenvoudig.  

 Verdeel de beweging die je wilt maken in 10 stapjes.  

 Teken met potlood op ieder deel van de schijf één van de fases van de 
beweging.  

 Laat de laatste tekening aansluiten op de eerste.  

 Teken eventueel details erbij, zoals een stuiterende bal. 

 Tevreden met je ontwerp? Trek de potloodtekeningen over met fineliner en/ 
of viltstift. 

 Knip je wonderschijf uit. 

 Knip de gleuven er in.  

 Druk in het midden van je wonderschijf een punaise. 
 Druk de punt van de punaise in het ijslolliestokje. Doe dit niet te strak, de 

cirkel moet nog kunnen draaien. 

 Bekijk je wonderschijf in de spiegel. Houd je wonderschijf met de tekeningen 
naar de spiegel gericht en draai de schijf rond. Kijk door de gleuven naar de 
spiegel. 

 Heb je tijd over? Help een ander of ontwerp nog een wonderschijf. 
 

Opruimen: Ruim gezamenlijk op. 



 

 

Presentatie/ 
reflectie 
 

Voor de leerkracht: Check of alle kinderen hun wonderschijf in de spiegel hebben 
bekeken. Zo niet, bekijk deze dan gezamenlijk. Laat de kinderen hun wonderschijf 
aan de klas presenteren per groepje.  
 
Vertel:  

 Wat zie je?  

 Zie je een duidelijke beweging?  

 Hoe komt dat?  

 Zijn de stappen (verschillen) tussen de tekeningen klein genoeg?  

 Zie je een eigen tekenstijl?  

 Waar zie je dat aan? 
 
Dat tekenanimaties ook op andere manieren gemaakt kunnen worden gaan jullie 
binnenkort ervaren tijdens de workshop Tekenstijl.  

 


